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1. Programos tikslas ir studijų rezultatai 
 
Veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūros taikomojo pobūdžio studijų programa (toliau – 

Programa) grindžiama bendražmogiškųjų vertybių ugdymu medicinos studijų kryptyje bei 

profesinėje bendruomenėje ir skirta parengti visapusiškai išsilavinusį, kompetentingą, sąžiningą, 

dorą, iniciatyvų gydytoją specialistą – veido ir žandikaulių chirurgą, kuris gebėtų parengti 

visapusiškai išsilavinusį, kompetentingą, sąžiningą, dorą, iniciatyvų gydytoją specialistą – veido ir 

žandikaulių chirurgą, kuris gebėtų: 

 užtikrinti visapusišką veido ir žandikaulių chirurginę pagalbą skirtingų amžiaus grupių 

pacientams (nuo vaikų iki suaugusiųjų); 

 atlikti burnos, kaklo, veido, žandikaulių ir kitų galvos sričių ligų diagnostiką bei efektyvų 

gydymo planavimą, 

 atlikti profilaktines ir gydomąsias procedūras; 

 atlikti profilaktines ir gydomąsias procedūras; 

 dirbti savarankiškai, kūrybiškai ir tarpdisciplininėje komandoje; 

 siekti profesinio tobulėjimo visos profesinės karjeros metu ir perduoti žinias kitiems; 

 domėtis mokslo naujovėmis; 

 dalyvauti arba vykdyti mokslo-tiriamąjį darbą; 

Programos tikslų, studijų pakopos studijų rezultatų, numatomų programos studijų rezultatų ir studijų 

dalykų (modulių) sąsajos pateikiamos 2 lentelėje. 

2 lentelė. VII kvalifikacijų lygmenyje ugdomų kompetencijų, programos siekinių ir juos įgyvendinančių 

ciklų sąsajos. 

Programa 
 

Septintame kvalifikacijų 
lygmenyje ugdomos 

kompetencijos 

Programos siekiniai Ciklai 

Bendrosios kompetencijos 

 1.1. Žino įrodymais pagrįstos 
medicinos ir odontologijos svarbą, 
taikymo principus; geba kritiškai 
vertinti mokslo įrodymus. 

 Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija I 

Odontologijos pagrindai 

Dantų trauminiai pažeidimai 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija II 1.2. Geba efektyviai, interaktyviai 
ir reflektuojančiai bendrauti, 



1. Tarpasmeninis 
bendravimas ir 
vadovavimasis geros 
klinikinės praktikos 
taisyklėmis 

pateikiant medicininę informaciją. Neurochirurgija 

Otorinolaringologija 

Krūtinės chirurgija 

Oftalmolgija 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija III 

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 

Burnos patologija 

Veido ir žandikaulių chirurgija I 

Galvos ir kaklo onkologija 

Veido ir žandikaulių chirurgija II 

 

 

 

1.3. Žino teisės aktus, 
reglamentuojančius veido ir 
žandikaulių chirurgo praktiką; 
geba tvarkyti asmens duomenis,  
ir užtikrinti konfidencialumą 
klinikinėje praktikoje.  
1.4. Žino skundo nagrinėjimo 
procedūros principus; geba 
valdyti konfliktines situacijas. 
1.5. Žino nacionalinės sveikatos 
apsaugos sistemos funkcionavimo 
principus; geba surinkti ir pildyti 
paciento medicininę 
dokumentaciją LR teisės aktų 
numatyta tvarka. Išmano 
dokumentų valdymo ir 
archyvavimo principus. 
1.6. Geba suvokti aplinkos 
įvairovę ir daugiakultūriškumą; 
dirbti tarptautinėje aplinkoje bei 
bendrauti užsienio kalbomis. 

2. Nuolatinis 
tobulėjimas profesinėje 
veikloje ir mokslinių 
tyrimų organizavimas 
bei dalyvavimas juose 
 
 
 

2.1. Žino reikalavimus 
nuolatiniam profesiniam 
tobulėjimui. 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija I 

Odontologijos pagrindai  

Biostatistikos pagrindai veido ir 

žandikaulių chirurgijoje 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija II 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija III 

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 

Veido ir žandikaulių chirurgija I 

Galvos ir kaklo onkologija 

Veido ir žandikaulių chirurgija II 

2.2. Geba pristatyti mokslinių 
tyrimų duomenis raštu ir žodžiu. 
2.3. Žino mokslinius burnos, 
veido ir žandikaulių chirurgijos 
pagrindus ir jų etinius aspektus, 
geba taikyti mokslinius tyrimo 
metodus klinikiniuose tyrimuose, 
geba kritiškai vertinti mokslinius 
tyrimus, jų rezultatus, juos 
analizuoti ir taikyti klinikiniame 
darbe. 
2.4. Žino streso įtaką sveikatai; 
geba naudotis streso valdymo 
mechanizmais ir, esant 
indikacijoms, kreiptis į 
profesionalus pagalbos. 

Dalykinės kompetencijos 

3. Bazinės veido ir 
žandikaulių chirurgijos 
žinios  

3.1. Žino organizmo bei kaklo, 
veido ir žandikaulių sistemos 
vystymąsi; genetinių sindromų, 
pažeidžiančių veido ir žandikaulių 
sistemą požymius; ląstelių 
biologijos pagrindus ir vaidmenį 
patologijos procese; burnos, 
kaklo, veido ir žandikaulių srities 
fiziologiją bei jų amžiaus ir lyties 
ypatybes. 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija I 

Odontologijos pagrindai 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija II 
Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija III 

Veido ir žandikaulių chirurgija I 

Galvos ir kaklo onkologija 

Veido ir žandikaulių chirurgija II 

3.2. Geba atpažinti organizmo ir 



veido ir žandikaulių sistemos 
vystymosi anomalijas, taikyti 
genetikos bei ląstelių biologijos 
žinias diagnozuojant burnos, 
veido ir žandikaulių sistemos 
patologiją.  

 

  

3.3. Geba įvertinti kvėpavimo 
takų praeinamumą, kraujotaką, 
neurologinius sutrikimus, geba 
atpažinti ir įvertinti kritines 
sveikatos bei ūmias organizmo 
būkles ir suteikti būtinąją 
neatidėliotiną medicinos pagalbą 
ištikus gyvybei povojingai būklei. 
3.4. Geba teikti būtinąją pagalbą 
kai yra ūmus pūlinys, 
kraujavimas, trauma ar skausmas 
veido ir žandikaulių bei kaklo 
srityse. 

4. Darbo stacionare, 
priėmimo skyriuje ir 
ambulatorijoje 
planavimo ir 
organizavimo principų 
žinojimas ir taikymas 

4.1.Žino veido ir žandikaulių 
chirurgo darbo organizavimo 
principus  siekiant užtikrinti 
pagalbą pacientams. 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija I 

Odontologijos pagrindai 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija II 

Neurochirurgija 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija III 

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 

Veido ir žandikaulių chirurgija I 

Veido ir žandikaulių chirurgija II 

 

4.2. Geba valdyti pacientų srautą. 

4.3. Geba diferencijuoti 
besikreipiančio paciento būklės 
komplikuotumą ir laiku parinkti 
bei pagal savo kompetenciją 
įgyvendinti reikalingos pagalbos 
apimtis. 
4.4. Geba bendradarbiauti su 
kitomis įstaigomis, renkant 
reikalingą gydymui informaciją. 

 

5. Patologijos 
diagnozavimas, 
gebėjimas sudaryti 
tyrimų bei gydymo 
planą bei taikyti 
reikiamą gydymą. 

5.1. Žino simptomus, geba 
surinkti visą informaciją 
reikalingą patologinės būklės 
išsivystymo eigai nustatyti. 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija I 
 
Odontologijos pagrindai 

Dantų trauminiai pažeidimai 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija II 

Neurochirurgija 

Otorinolaringologija 

Krūtinės chirurgija 

Oftalmolgija 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija III 

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 

Burnos patologija 

Veido ir žandikaulių chirurgija I 

Galvos ir kaklo onkologija 

Veido ir žandikaulių chirurgija II 

5.2. Geba atlikti burnos, veido ir 
kaklo ištyrimą, atpažinti, įvertinti 
ir apibūdinti ligų pasireiškimo 
ypatumus, jų eigą, klinikinių 
požymių sunkumą; paskirti 
tikslinius tyrimus, interpretuoti jų 
rezultatus ir diagnozuoti burnos, 
kaklo, veido ir žandikaulių ligas. 
5.3. Žino savo kompetencijos 
ribas, geba suplanuoti ir atlikti 
gydomuosius veiksmus bei 
chirurgines operacijas būtinas 
pacientų gydymui. 
5.4. Geba įvertinti sveikatos 
sutrikdymo mąstą ir traumos 
sunkumą burnos, veido ir 
žandikaulių srityje 



 
6. Sveikatos mokymas ir 
epidemiologija veido ir 
žandikaulių chirurgijoje 

6.1. Žino epidemiologinių tyrimų 
dizaino ir atlikimo burnos, veido 
ir kaklo sveikatos srityje 
principus. 

Odontologijos pagrindaiDantų trauminiai 

pažeidimai 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija III 

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 

Burnos patologija 

Veido ir žandikaulių chirurgija I 

Galvos ir kaklo onkologija 

Veido ir žandikaulių chirurgija II 

 

6.2. Geba kurti ir organizuoti 
profilaktines ir sveikatinimo 
programas populiacijos ir individo 
lygmenyje 
6.3. Geba skatinti pacientus 
laikytis burnos higienos ir moka 
taikyti burnos, veido ir kaklo ligų 
prevencijos priemones. 

 
 
 
 
 
7.Tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas veido 
ir žandikaulių 
chirurgijoje 

7.1. Išmano veido kaulų 
rentgenogramų analizę; 
specialiųjų tyrimų duomenų 
(echoskopijos, KT, MR ir kt.) bei 
laboratorinių tyrimų rezultatų 
vertinimą. 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija I 
 
Odontologijos pagrindai 

Dantų trauminiai pažeidimai 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija II 

Neurochirurgija 

Otorinolaringologija 

Krūtinės chirurgija 

Oftalmolgija 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija III 

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 

Burnos patologija 

Veido ir žandikaulių chirurgija I 

Galvos ir kaklo onkologija 

Veido ir žandikaulių chirurgija II 

7.2. Geba suteikti skubią pagalbą, 
ištikus gyvybei pavojingoms 
būklėms – šokui, kraujavimui, 
kolapsui, asfiksijai. 
7.3. Geba įvertinti paciento 
veiksnumą ir žino kaip elgtis su 
neveiksniu pacientu. 
7.4. Žino tarpdisciplininės 
komandos reikšmę vaikų su 
įgimtais lūpos ir/ar gomurio 
nesuaugimais gydyme. 
7.5. Geba diferencijuoti ir 
nuspręsti, kada nukreipti pacientą 
kito specialisto konsultacijai. 

 

Baigus veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūrą, medicinos gydytojui suteikiama gydytojo 

veido ir žandikaulių chirurgo profesinė kvalifikacija ir licencija, leidžianti dirbti valstybinėje ir 

privačioje praktikoje. Baigęs veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūrą, gydytojas gali tęsti 

mokslus doktorantūroje, dirbti pedagoginį darbą. 

 
 
 
 

Veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūros studijas reglamentuojantys dokumentai 
 

 
Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų  į s t a t y m a s 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242 
 
Lietuvos Respublikos medicinos praktikos  į s t a t y m a s 1996 m. rugsėjo 25 d. Nr. I-1555 
 



Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos  į s t a t y m a s 1996 m. kovo 28 d. Nr. I-1246 
 
Vilniaus universiteto Statutas 2014 m. gegužės 6 d. Nr. XII-862 
 
Lietuvos Respublikos vyriausybė N u t a r i m a s  „Dėl gydytojų rengimo“ 2003 m. spalio 31 d. Nr. 
1359 
 
Lietuvos Respublikos vyriausybė N u t a r i m a s  „Dėl gydytojų odontologų rengimo“ 2003 m. 
spalio 31 d. Nr. 1360 
 
Lietuvos Respublikos vyriausybė N u t a r i m a s Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. 
gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų 
per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, 
darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko 
apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2007 m. 
rugsėjo 11 d. Nr. 967 
 
Lietuvos Respublikos vyriausybė N u t a r i m a s „Dėl valstybės paramos rezidentams tvarkos“ 
2014 m. kovo 1 d. Nr. 231 
 
Lietuvos Respublikos vyriausybė N u t a r i m a s „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009 m. 
rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1228 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų 
kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos 
respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 
2015 m. gegužės 06 d. Nr 
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministras Į s a k y m a s „Dėl medicinos rezidentūros, odontologijos rezidentūros bei veterinarinės 
medicinos rezidentūros studijų programų reikalavimų ir rezidentūros bazių atrankos ir vertinimo 
nuostatų patvirtinimo“ 2004 m. birželio 17 d. Nr. ISAK-969/V-445 
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Į s a k y m a s  „Dėl gydytojo rezidento 
pavyzdinių pareiginių nuostatų patvirtinimo“ 2008 m. rugsėjo 24 d. Nr. V-902 
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Į s a k y m a s  „Dėl gydytojo odontologo 
rezidento pavyzdinių pareiginių nuostatų patvirtinimo“ 2010 m. gruodžio 14 d. Nr. V-1065  
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Į s a k y m a s „Dėl aukštojo mokslo studijų 
programų naujų valstybinių kodų“ 2010 m. gegužės 3 d. Nr. V-635 
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Į s a k y m a s  „Dėl valstybės biudžeto 
asignavimų, skirtų rezidento bazinei pareiginei algai mokėti, paskirstymo rezidentūros bazėms 
tvarkos aprašo tvirtinimo“ 2008 m. kovo 6 d. Nr. V-176 
 
Vilniaus universiteto rezidentūros reglamentas (Patvirtinta 2015 m. vasario 17 d. Senato nutarimu 
Nr. S-2015-2-3) 
 
„Rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos komisijos darbo reglamentas“ Patvirtintas VU Rektoriaus 
įsakymu 2005 m. gegužės 5 d. Nr. D-208 
 



„Rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos komisijos darbo reglamento“, patvirtinto VU Rektoriaus 
įsakymu 2005 m. gegužės 5 d. Nr. D-208, 1 priedas, patvirtintas VU Kanclerio 2015 m. balandžio 14 
d. įsakymu Nr. D-418 
 
Vilniaus universiteto, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir rezidentūros bazės trišalė sutartis 
 
VU stipendijų nuostatai 
 
Rektoriaus įsakymas „Dėl doktorantų ir rezidentų mobilumo programos išlaidų apmokėjimo tvarkos 
patvirtinimo“ 2009 m. vasario 10 d. Nr. R-27 
 
Priėmimo į VU rezidentūros studijas taisyklės, patvirtintos Medicinos fakulteto Taryboje ir 
suderintos su LR Švietimo ir mokslo ministerija 
 
Medicinos fakulteto Dekano įsakymas „Dėl Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros 
studijų programų atnaujinimo tvarkos“ 2015-05-25 Nr. 150000-V-138 
 
„Medicinos fakulteto gydytojų rezidentų mobilumo lėšų panaudojimo tvarka“ Patvirtinta MF tarybos 
2015-10-06 nutarimu Nr. 150000-T-6(608) 
 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2005/36/EB, skirta padėti laisvam gydytojų judėjimui ir jų 
diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusiam pripažinimui 
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2013/55/ES. 
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos medicinos normos MN 
29:2004 „Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ 
(2004 m. rugsėjo 24 d. Nr. V-676, Vilnius  
 
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr.V-970 
„Dėl Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, 
kompetencija ir atsakomybė“. 
 
http://www.eacmfs.eu/information/training-guidelines/training-guidelines/ 
 
 
 

2. Programos poreikio pagrindimas 
 
Tobulėjant sveikatos apsaugos sistemai ir gerėjant sveikatos paslaugų prieinamumui sergamumas 

įvairiais veido ir kaklo sričių susirgimais, galinčiais kelti grėsmę paciento gyvybei, išlieka didelis. 

Daugėja onkologinių burnos, veido ir žandikaulių sričių ligų, senėjant populiacijai didėja bedantystė, 

vyresnių žmonių veido traumų. Nemažėja pūlingų veido ir žandikaulių sričių susirgimų, daugėja 

sudėtingų veido, žandikaulių bei dantų traumų. Be to, nemažėja ir įgimtos veido vystymosi 

patologijos - įgimtų viršutinės lūpos, alveolinės viršutinio žandikaulio ataugos ir gomurio 

nesuaugimų dažnis, daugėja žandikaulių vystymosi anomalijų, sąkandžio patologijos. Visus šiuos 



susirgimus gydo veido ir žandikaulių chirurgai. Nemažą veido ir žandikaulių chirurgo darbo dalį 

sudaro pūlingų veido, burnos ir kaklo ligų, kurios atsiranda, kaip ėduonies ar periodonto ligų 

komplikacijos, gydymas. Tyrimų duomenys rodo, kad periodonto ligų ir karieso paplitimas auga 

visame pasaulyje, šių ligų daugės ir ateityje, todėl komplikacijų skaičius taip pat tikėtina gali augti. 

Daugėja ir veido bei kaukolės vystymosi anomalijų. Gerėjant ortodontinio gydymo prieinamumui, 

didėja ir ortognatinės (koreguojančios sąkandį ir žandikaulių tarpusavio santykį) chirurgijos poreikis. 

Veido ir žandikaulių chirurgija yra labai plati specifinė medicinos mokslo sritis, apjungianti 

medicinos ir odontologijos žinias. Tai vienintelė medicinos mokslo sritis, turinti tokį glaudų ryšį su 

odontologijos mokslu ir praktika. Svarbu pažymėti, kad, norint pilnavertiškai teikti šią pagalbą, 

veido ir žandikaulių chirurgas turi turėti galimybę pasikonsultuoti ne tik su kitų specialybių medikais 

(plastinės ir rekonkstrukcinės chirurgijos gydytojais, otorinolaringologais, neurochirurgais), bet ir su 

gydytojais odontologais specialistais - ortodontais, odontologais ortopedais, periodontologais, vaikų 

odontologais, endodontologais. Be to, veido ir žandikaulių chirurgas turi turėti pakankami žinių 

visose šiose medicinos ir odontologijos srityje tam, kad tinkamai suplanuotų veido, žandikaulių ir 

kaklo patologiją turinčio paciento gydymą ir jį atliktų. Tik tokiu būdu gali būti užtikrinta visapusiška 

kokybiška medicininė pagalba pacientams, sergantiems burnos, veido ir žandikaulių srities ligomis. 

Veido ir žandikaulių chirurgai ne tik atlieka visas manipuliacijas ir operacijas, kurias dažniausiai 

atlieka burnos chirurgai (šalina dantis, atlieka dentoalveolarines operacijas, šalina nepiktybinius 

žandikaulių auglius, paruošia žandikaulius implantacijai ir ją atlieka, atlieka kaulo augmentaciją, 

žandinio ančio dugno pakėlimus, minkštųjų ir kietųjų burnos audinių plastiką), bet ir gydo visas 

veido ir žandikaulių sričių traumas, įvairios kilmės uždegimus, traumų ir uždegimų pasekmes,  

operuoja piktybinius ir nepiktybinius burnos, veido  ir kaklo auglius, tame tarpe ir šalina pakitusius 

kaklo limfinius mazgus, gydo seilių liaukų ligas, smilkininio apatinio žandikaulio sąnario patologiją, 

įgimtas ir įgytas veido anomalijas, kaukolės vystymosi anomalijas, įvairios kilmės kaklo cistas, 

atlieka veido ir kaklo audinių atstatymą įvairios kilmės audinių transplantatais, atlieka plastines 

veido operacijas, gydo veido skausmą ir nervų patologiją chirurginiais metodais. Kasmet vien tik 

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje Veido ir žandikaulių chirurgijos skyriuose gydoma 

beveik 3000 pacientų, dar apie 15 000 pacientų suteikiama skubi ambulatorinė chirurginė pagalba.   

Veido ir žandikaulių chirurginė pagalba koncentruota trijuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune 

ir Klaipėdoje, todėl svarbu šiuose mietuose turėti pakankamai kvalifikuotų specialistų, galinčių visą 

parą suteikti kvalifikuotą veido ir žandikaulių chirurginę pagalbą. Šiuo metu galiojančią Veido ir 

žandikaulių chirurgo arba Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo licenciją turi 40 asmenų, dalis jų jau 

nedirba arba tikėtina, jog nebedirbs po kelerių metų.  



3. Programos sandara 
 
Programos sandara grindžiama nuosekliu veido ir žandikaulių chirurgijos disciplinos žinių ir 

praktinių gebėjimų įgijimu, kasmet išplečiant žinių ir gebėjimų taikymo apimtis. Kadangi veido ir 

žandikaulių chirurgija yra medicinos mokslo šaka, glaudžiai susijusi su odontologijos mokslu, 

pirmaisiais studijų metais rezidentai, turintys medicinos gydytojo kvalifikaciją, įgyja bazines 

odontologijos disciplinų žinias, reikalingas tolimesnei sėkmingai veido ir žandikaulių chirurgo 

profesinei ir mokslinei veiklai. Studijuojami šios odontologijos studijų krypties disciplinos: 

endodontija ir dantų traumos, ortodontija, periodontologija ir burnos patologija, ortopedinė 

odontologija, vaikų odontologija bei teisiniai odontologijos aspektai. Taip pat pirmaisiais studijų 

metais rezidentai įgyja bazines žinias, kaip vyksta veido ir žandikaulių chirurgo darbas 

ambulatorijoje, stacionare ir priėmimo skyriuje. Išmoksta rentgenologinių tyrimų specifikos ir 

vertinimo veido ir žandikaulių srityje, įgauna rentgenologinės diagnostikos gebėjimus, kuriuos 

pradeda taikyti ir taiko visos rezidentūros metu. Sužino pagrindinius darbo principusi organizuojant 

pagalbą pacientams sergantiems burnos, veido ir kaklo ligomis, kaip pacientai konsultuojami, 

ištiriami, operuojami ir prižiūrimi pooperaciniu periodu. Kreipiamas dėmesys į asmeninių savybių, 

reikalingų veido ir žandikaulių chirurgo darbui, ugdymą bei teisinius, etikos ir deontologijos 

principus. Rezidentai pirmais metais išmoksta teikti būtinąją specializuotą pagalbą ištikus veido, 

dantų traumai, veido kaulų lūžimams, esant minkštųjų audinių sužalojimams, išsivysčius ūmiam 

pūliniui veido, kaklo srityse. Išmoksta taikyti vietinį nuskausminimą veido ir žandikaulių srityje, 

šalinti dantis, tame tarpe ir operaciniu būdu.  

Antraisiais metais tobulinamos veido ir žandikaulių chirurgijos žinios ir praktiniai įgūdžiai pūlingų 

veido, žandikaulių ir kaklo srities susirgimų atvejais, sudėtingų traumų gydyme. Rezidentas mokosi 

gydyti veido ir žandikaulių srities minkštųjų audinių ūmius ir lėtinius uždegimus, seilių liaukų 

patologija, mokosi teikti specializuotą pagalbą komplikuotų veido traumų atveju, sergant 

odontogeninės kilmės sinusitais. Rezidentai įsisavina neurochirurginių ūmių būklių diagnostiką, 

supažindinami su jų gydymu, išmoksta suteikti pirmąją pagalbą ištikus galvos smegenų traumai, 

nustatyti dažniausiai pasitaikančias neurochirurgines ligas, kurių gydymas turi būti pradėtas skubiai, 

įgyja bendrą supratimą apie dažniausiai atliekamas neurochirurgines operacijas, jų rezultatus ir 

galimas komplikacijas. Išmoksta diagnozuoti ir diferencijuoti nosies ir prienosinių ančių patologijas, 

gerklės susirgimus, akių ir akiduobės traumas, uždegimines ligas, teikti pirmąją pagalbą ausų, nosies, 

gerklės ir akių traumų bei ūmių uždegimų atvejais. Išmoksta pagrindinių chirurginių krūtinės ligų 

diagnostikos ir gydymo principus.  



Trečiaisiais metais įgyjami baziniai įgūdžiai plastinėje ir rekonstrukcinėje chirurgijoje veido ir kaklo 

srityje (audinių transplantacija, mikrochirurginė technika, defektų plastika, implantai, estetinė veido 

ir kaklo chirurgija). Susipažįsta su burnos gleivinės ligomis, išmoksta jų diagnostikos ir gydymo 

principų. Veido ir žandikaulių chirurgijoje išmoksta gydyti išplitusius veido ir kaklo pūlynus, gydyti 

neurostomatologines ligas, mokosi taikyti minimaliai invazyvius chirurgijos metodus, išmoksta 

gydyti įvairios kilmės minkštųjų ir kaulinių audinių cistas, įgyja implantologijos pagrindus. 

Ketvirtaisiais studijų metais studijuoja galvos ir kaklo onkologiją, mokosi diagnozuoti įvairius 

specifinius ir nespecifinius burnos veido ir kaklo susirgimus. Išmoksta piktybinių ir nepiktybinių 

galvos ir kaklo auglių diagnostiką, diferencinę diagnostiką ir gydymo principus, seilių liaukų ligų 

gydymą.  

Penktaisiais studijų metais mokosi veido vystymosi ydų, įgytų ir įgimtų deformacijų gydymo, 

angiomų ir limfangiomų gydymo, ortognatinės chirurgijos, taip pat praktiškai įtvirtina ankstesniais 

metais įgytas teorines žinias, mokosi smilkininio apatinio žandikaulio sąnario patologijos gydymo, 

įgyja bazines kraniofacialinės chirurgijos žinias. Ypatingas dėmesys visų studijų metų eigoje yra 

skiriamas ugdyti rezidentų gebėjimus dirbti tarpdisciplininėje komandoje su kitų specialybių 

gydytojais. 

Studijuojantys veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūroje rezidentai praktinius įgūdžius ir teorines 

žinias įgyja praktinių ciklų ir seminarų metu, kuriuos pagal rezidentūros programą organizuoja 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos centras, taip pat klinikinių atvejų nagrinėjimo, konsultacijų 

kartu su patyrusiu atitinkamos specialybės specialistu metu (Ciklų aprašai pateikiami I priede).  

Žemiau išvardinti veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūros ciklai ir apjungia bendruosius 

medicininius ir specialiuosius dalykus. 

Bendrieji dalykai: odontologijos pagrindai, otorinolaringologija, oftalmologija, neurochirurgija, 

krūtinės chirurgija.  

Specialieji dalykai: burnos, veido ir žandikaulių chirurgija, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija, 

galvos ir kaklo onkologija, burnos patologija, dantų traumos.  

Ciklams numatyto laiko planas yra skiriamas įgyvendinti ciklo užduotis, kurios susijusios su 

programos siekiniais ir ugdomomis kompetencijomis. Kadangi į studentą orientuotose studijose yra 

svarbu atsižvelgti į studijuojančiųjų rezidentų mokymosi poreikius, tai laikas, skirtas akademiniam 

bei savarankiškam darbui, yra nedetalizuotas atskiroms programoje numatytoms studijuoti temoms. 

Tai sudaro galimybes ciklo vadovui sudaryti rezidentūros programą individualiai kiekvienam 

rezidentui bei sukuria lankstumo galimybes cikluose visų dalyvių atžvilgiu. Planas sudaromas 

vadovaujantis laiko apimties principu, kai ne mažiau kaip kaip keturis metus rezidentai praleistų 

veido ir žandikaulių chirurgijos skyriuose ir ambulatorijoje, galvos ir kaklo chirurgijos skyriuje bei 



plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriuose. Tuo būdu rezidentai nuolat dalyvauja pacientų, 

sergančių veido ir žandikaulių srities patologija, gydyme. Kontaktines valandas, skirtas teoriniam 

ugdomo dalyko studijavimui ir praktinio darbo valandas rezidentas praleidžia profilinėje klinikoje 

(kuruoja paskirtus pacientus, konsultuoja su gydytoju specialistu).  

Penkerių metų veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūrą siūloma atlikti VšĮ Vilniaus universiteto 

ligoninės Žalgirio klinikoje, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, VšĮ 

Nacionaliniame vėžio institute, VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje. 

Kontaktines (akademinio mokymosi) valandas skirtas teoriniam veido ir žandikaulių chirurgijos 

disciplinos studijavimui ir praktinių gebėjimų įgijimui rezidentas praleidžia profilinėje klinikoje 

(kuruoja paskirtus pacientus, konsultuoja su gydytoju specialistu, pildo medicininę dokumentaciją, 

ruošiasi klinikinių atvejų pristatymui per bendrus skyriaus posėdžius ir kt.). Budėjimai sudaro ne 

daugiau kaip 50 proc. ciklui skirto praktinio darbo laiko. Rezidentas budi pagal iš anksto skyriaus 

vedėjo patvirtintą budėjimų grafiką. Veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūros studijų programos 

planas pateiktas 3 lentelėje.  

 

3 lentelė. Veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūros studijų programos planas. 

 

Ciklo 

kodas 

Programa Kreditų 

skaičius 

Kontaktinis studijų 

laikas (val.) 

 

Savarankišk

ų studijų 

laikas (val.) 

Iš viso 

Teoriniai 

užsiėmi

mai 

Praktinių 
gebėjimų 
ugdymas  

I rezidentūros metai 70 200  1400  262  1862 

VZCHI 

511 
Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija I 37 105 778 102 985 

VZCHI 

512 
Odontologijos pagrindai 27 79 552 86 717 

VZCHI 

513 
Dantų trauminiai pažeidimai 
 

3 10 10 60 80 

VZCHI 

514 

Biostatistikos pagrindai veido ir 
žandikaulių chirurgijoje 

3 6 60 14 80 

 II rezidentūros metai 70 200 1400 262 1862 

VZCHI 

521 
Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija II 52 140 1040 202 1382 

VZCHI 

522 
Neurochirurgija 6 20 120 20 160 

VZCHI 

523 
Otorinolaringologija 6 20 120 20 160 



VZCHI 

524 
Krūtinės chirurgija 3 10 60 10 80 

VZCHI 

525 
Oftalmologija 3 10 60 10 80 

 III rezidentūros metai 70 200 1400 262 1862 

VZCHI 

531 
Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija III 52 140 1040 202 1382 

VZCHI 

532 
Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 12 40 240 40 320 

VZCHI 

533 
Burnos patologija 6 20 120 20 160 

 IV rezidentūros metai 70 200 1400 262 1862 

VZCHI 

541 
Galvos ir kaklo onkologija 18 60 360 60 480 

VZCHI 

542 
Veido ir žandikaulių chirurgija I 52 140 1040 202 1382 

 V rezidentūros metai 70 200 1400 262 1862 

VZCHI 

551 
Veido ir žandikaulių chirurgija II 70 200 1400 262 1862 

 

4. Personalas ir materialieji ištekliai 

4.1.Personalas 
 

Veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūros programos įgyvendinimo personalą sudaro gydytojai 

specialistai, rezidentūros studijas baigę Lietuvos ir užsienio universitetuose bei mokslininkai – 

docentai, profesoriai, lektoriai, kurių atliekami mokslo tiriamieji darbai yra atliekami srityse 

glaudžiai susijusiose su studijuojamais rezidentų dalykais. Numatomas veido ir žandikaulių 

chirurgijos programos vykdyme dalyvausiančio personalo sąrašas pateiktas 4 lentelėje (dėstytojų CV 

pateikiamas II priede). 

 

4 lentelė. Vveido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūros programos personalo sąrašas. 

 

Vardas 
pavardė 

Kvalifikacinis ar mokslo 
laipsnis, užimamos pareigos 

Numatomas dėstyti 
dalykas 
(modulis) 

Mokslinės veiklos 
kryptis 

Linas 
Zaleckas 

Doc., dr. VUL Žalgirio klinikos, 
Burnos, veido ir žandikaulių 
chirurgijos centro vadovas 

Burnos, veido ir 
žandikaulių chirurgija, 
galvos ir kaklo 
onkologija 

Veido nesuaugimai, 
įgimtos ir įgytos 
stomatognatinės 
sistemos ligos 

Andrius Asist. VUL Žalgirio klinikos Veido ir Burnos, veido ir Veido ir žandikaulių 



Talijūnas žandikaulių chirurgas žandikaulių chirurgija  chirurgija 
Rūta 
Rastenienė 

Lekt., dr. VUL Žalgirio klinikos 
burnos chirurgijos poskyrio vadovė 

Burnos, veido ir 
žandikaulių cirurgija  

Burnos chirurgija 

Ineta Purlienė VUL Žalgirio klinikos  Veido ir 
žandikaulių intensyvios terapijos 
skyriaus vedėja, gydytoja 
anesteziologė-reanimatologė 

Burnos, veido ir 
žandikaulių chirurgija  

Anesteziologija ir 
reanimatologija 

Deimantė 
Ivanauskaitė 

Lekt., dr. VU MF Odontologijos 
institutas, VšĮ VUL Žalgirio klinikos 
radiologijos poskyrio vadovė 

Burnos, veido ir 
žandikaulių chirurgija 

Veido ir žandikaulių 
srities radiologija 

Vytautė 
Pečiulienė 

Prof., dr. VU MF Odontologijos 
instituto direktorė, VšĮ VUL Žalgirio 
klinikos Klinikinės odontologijos 
centro vadovė 

Dantų trauminiai 
pažeidimai, 
odontologijos pagrindai 

Endotontologija, 
odontologija 

Eglė 
Nedzinskienė 

Asist. VUL Žalgirio klinikos gydytoja 
endodontologė 

Odontologijos pagrindai Endotontologija 

Saulius 
Drukteinis 

Doc., dr. VU MF Odontologijos 
institutas 

Dantų trauminiai 
pažeidimai  

Endotontologija 

Laura 
Linkevičienė 

Doc., dr. VU MF Odontologijos 
institutas 

Odontologijos pagrindai Ortodontija 

Diana 
Šilanskaitė 

Asist VUL Žalgirio klinikos gydytoja 
ortodontė 

Odontologijos pagrindai  Ortodontija 

Vilma 
Brukienė 

Doc., dr. VU MF Odontologijos 
institutas, VšĮ VUL Žalgirio klinikos 
Vaikų odontologijos poskyrio vadovė 

Odontologijos 
pagrindai, Dantų 
trauminiai pažeidimai 

Vaikų odontologija 

Vilija Berlin Lekt., dr. VU MF Odontologijos 
institutas, VšĮ VUL Žalgirio klinika 
Ortodontijos poskyrio vadovė 

Odontologijos pagrindai 
(odontologinės 
priežiūros teisiniai ir 
vadybos aspektai) 

Ortodontija 

Vygandas 
Rutkūnas 

Doc., dr. VU MF Odontologijos 
institutas 

Odontologijos pagrindai 
(ortopedinė 
odontologija) 

Ortopedinė 
odontologija 

Rolandas 
Pletkus 

Asist. VU MF Odontologijos 
institutas 

Odontologijos pagrindai 
(ortopedinė 
odontologija) 

Ortopedinė 
odontologija 

Rūta 
Žaliūnienė 

Asist, VUL Žalgirio klinikos gydytoja 
vaikų odontologė 

Odontologijos pagrindai Vaikų odontologija 

Arūnas 
Rimkevičius 

Asist., VU MF Odontologijos 
institutas, VšĮ VUL Žalgirio klinikos 
periodontologijos poskyrio vadovas 

Burnos patologija Periodontologia, 
burnos patologija 

Jūratė 
Žekonienė 

Asist., VU MF Odontologijos 
institutas 

Odontologijos pagrindai 
(periodontologija) 

Periodontologija 

Giedrius 

Krukonis 

Asist., VU MF Odontologijos 
institutas, VšĮ VUL Žalgirio klinikos 
gydytojas periodontologas 

Odontologijos pagrindai 
(periodontologija) 

Periodontologija 

Eugenijus 
Lesinskas 

Prof., dr. VU MF Ausų, nosies 
gerklės ir akių ligų klinikos vedėjas, 
VUL SK Ausų, nosies ir gerklės ligų 
centro direktorius 

Otorinolaringologija Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

Saulius Ročka  Doc., dr. VU MF Neurologijos ir 
neurochirurgijos klinikos, 
Neuroangiochirurgijos centro 
direktorius 

Neurochirurgija Neurochirurgija 

Kęstutis 
Vitkus  
 

Prof., habil. dr. VUL SK Plastinės ir 
rekonstrukcinės chirurgijos centro 
direktorius 

Plastinė ir 
rekonstrukcinė 
chirurgija  

Plastinė ir 
rekonstrukcinė 
chirurgija 

Vytautas 
Čepulis 

Nacionalinis vėžio institutas, LOR, 
galvos ir kaklo chirurgijos ir 
onkologijos skyrius 

Galvos ir kako 
onkologija 

Galvos kaklo 
onkologija 



Ričardas 
Janilionis 

Doc., dr. VUL Santariškių klinikų 
Krūtinės chirurgijos skyrius 

Krūtinės chirurgija Krūtinės chirurgija 

Vytautas 

Jovaišas 

Asist., VUL Santariškių klinikų 

Krūtinės chirurgijos skyriaus vedėjas 

Krūtinės chirurgija Krūtinės chirurgija 

Rimvydas 

Ašoklis  

Doc., dr. VUL Santariškių klinikų 
Akių ligų centro direktorius 

Akių ligos  Akių ligos 

Audronė 
Jakaitienė 
 

Doc., dr., VU MF Odontologijos 
institutas,  VU MF Žmogaus ir 
medicininės genetikos katedros 
Bioinformatikos ir biostatistikos 
centro vadovė 

Biostatistikos pagrindai 

veido ir žandikaulių 

chirurgijoje 

Biostatistika 

 

4.2. Materialieji ištekliai 

 

Programos ciklams akredituotos rezidentūros bazės yra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio 

klinika, pilnai atitinkanti visos programos reikalavimus bazei (adresas: Žalgirio g. 117, LT-08217, 

Vilnius), Nacionalinis vėžio institutas (adresas: Santariškių g. 1, 08660, Vilnius), Vilniaus 

universiteto ligoninės Santariškių klinikos (adresas: Santariškių 2, Vilnius) ir Respublikinės Vilniaus 

universitetinės ligoninės Neurochirurgijos skyrius (adresas Šiltnamių g. 29, Vilnius 04130). 

Reikalavimai keliami rezidentūros bazėms pateikti 5 lentelėje. 

 

5 lentelė. Reikalavimai rezidentūros bazei. 

 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Rodiklio tenkinimo reikalavimų aprašymas 

1.  Įstaigos struktūra Pagal numatytą programos turinį rezidentūros bazė: 
 ligoninė, turinti veido ir žandikaulių chirurgijos skyrių, 

konsultacinę polikliniką ir priėmimo skyrių, kuriuose būtų 
teikiamos ambulatorinės ir stacionarinės, skubios ir planinės 
burnos bei veido ir žandikaulių chirurgijos paslaugos tiek 
suaugusiems, tiek vaikams; 

 užtikrina nepertraukiamą paros budėjimą ir skubios pagabos teikimą 
visą parą;  

 turi reanimacinę tarnybą, apimančią suaugusiųjų reanimaciją ir 
intensyviąją terapiją; 

 turi  visą parą dirbantį radiologijos poskyrį; 
 turi klinikinę laboratoriją  

2. Personalas Ne mažiau kaip 4 gydytojai veido ir žandikaulių chirurgai, 
dirbantys veido ir žandikaulių chirurgijos skyriuose ir ne mažiau 
kaip 2 burnos arba veido ir žandikaulių chirurgai, dirbantys 
konsultacinėje poliklinikoje, kurių darbo stažas būtų ne mažesnis 
nei 5 metai. Gydytojai turi pakankamai laiko ir motyvacijos 
vadovauti gydytojų rezidentų darbui. 



3.  Gydomų ligonių spektras Veido ir žandikaulių chirurgijos bei burnos chirurgijos paslaugos būtų 
teikiamos tiek vaikams, tiek suaugusiems, kurie kreipiasi pagalbos. 
Gydytų naujų atvejų skaičius turėtų būti ne mažesnis kaip 20000 per 
metus.  

4. Ambulatorinė pagalba Įstaiga teikianti visas ambulatorines odontologines paslaugas vaikams ir 
suaugusiems. 

5. Naudojami diagnostiniai 

ir tyrimo metodai 

Laboratorinė, radiologinė (veido ir žandikaulių bei kaklo ultragarsas, 
rentgenografija, kompiuterinė tomografija), tarnybos. 

6. Naudojami gydymo 

metodai 

 

Taikomi naujausi gydymo metodai ir atliekamos procedūros, reikalingos 
teikiant specializuotas ir nespecializuotas odontologines paslaugas, 
būtinąją pagalbą skubiais atvejais, veido, žandikaulių ir kaklo sričių 
operacinį gydymą bei prireikus intensyviąją terapiją  vaikams ir 
suaugusiems.  

7.  Sąlygos rezidentų darbui 

ir studijoms 

Bibliotekos fondai su internetiniu priėjimu prie didžiausių šiuolaikinių 
internetinių duomenų bazių, internetas, aprūpinimas kompiuterine 
technika ir kt. Video galimybė susipažinti su procedūromis, 
reikalingomis teikiant burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos ir 
odontologines paslaugas.  

 

Veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūros pagrindinė bazė yra Vilniaus universiteto ligoninė 

Žalgirio klinika, Žalgirio 117. Šioje ligoninėje yra veido ir žandikaulių chirurgijos padaliniai, 

kuriuose teikiama teikiantys skubi pagalba, o taip pat atliekamas ir planinis gydymas. Šioje klinikoje 

yra ir visi odontologijos specialybių, susijusių su veido ir žandikaulių chirurgine  praktika, 

padaliniai. Tai pagrindinė veido ir žandikaulių chirurgų rezidentų mokomoji bazė. VšĮ VUL Žalgirio 

ligoninė yra pagrindinė bazė ne tik veido ir žandikaulių chirurgų ruošime, bet ir visų šešių 

Odontologijos rezidentūros programų, nes taip yra ne tik įtvirtinami darbo tarpdisciplininėje 

komandoje pagrindai, bet ir aiškiai apibrėžiamos veido ir žandikaulių chirurgo kompetencijos ribos.  

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos centras. Jis įsikūręs Vilniaus universiteto ligoninės 

Žalgirio klinikoje, kurioje gydomi pacientai iš visos Lietuvos. Čia teikiamos visos burnos, veido ir 

žandikaulių chirurgijos paslaugos, kai reikalingas operacinis gydymas. Ištisą parą teikiama skubi ir 

planinė specializuota pagalba pacientams, segantiems veido, žandikaulių ir kaklo ligomis. Nemaža 

dalis pacientų hospitalizuojami ir operuojami skubos tvarka – dėl veido ir kaklo pūlynų, veido kaulų 

traumų. Centre gerai išvystytas įvairių įgimtų veido vystymosi anomalijų bei įgytų veido deformacijų 

gydymas. Centre gydoma apie 80 procentų tokių visos Lietuvos pacientų, čia atliekamos visos 

reikalingos operacijos – daromos tiek defektų plastikos likviduojant nesuaugimus bei atkuriant 

audinių vientisumą, tiek ir įvairios korekcinės bei ortognatinės operacijos (žandikaulių formos ir 

tarpusavio santykio keitimo, sakandžio korekcijos). Sėkmingai įsisavintas bei taikomas praktikoje ir 

vadinamas kaulų tempimas – kaulinio audinio distrakcija taikant distrakcinės osteogenezės metodą. 

Kiekvienais metais centro stacionaro skyriuose gydoma apie 3000 ligonių, kuriems atliekama per 

2500 operacijų. Be to, apie 15 000 pacientų suteikiama skubi ambulatorinė pagalba. 



Į centro sudėtį įeina keturi skyriai – Veido ir žandikaulių chirurgijos I skyrius, Veido ir žandikaulių 

chirurgijos II skyrius, Veido ir žandikaulių intensyvios terapijos skyrius bei Priėmimo skyrius.  

Skyriuose yra dvi moderniai įrengtos operacinės, kuriose yra pilnai aprūpintos reikiama įranga, taip 

pat Priėmimo skyriaus operacinė. VUL Žalgirio klinikoje veikia kompiuterinės tomografijos, 

rentgenografijos ir ultragarsinio tyrimo kabinetai, laboratorija. Rezidentas dalyvauja gydymo 

procese, kuris vyksta operacinėse, priėmimo skyriuje, tvarstomuosiuose, naudojasi klinikine 

laboratorija. Sanitarinių ir higieninių sąlygų užtikrinimui naudojama VUL Žalgirio klinikos 

sterilizacinė. Klinikoje yra valgykla maitinimuisi, persirengimo kambariai su individualiomis 

spintelėmis. 

Rezidentai taip pat gali naudotis VUL Žalgirio klinikos Radiologijos poskyrio paslaugomis, kuriame 

yra panoraminė įranga su cefalostatu, skaitmeninė panoraminė įranga su tūrinės kompiuterinės 

tomografijos priedu, tūrinis kompiuterinis tomografas. 

Klinikinės odontologijos centre teikiamos visos antrinio ir tretinio lygio ambulatorinės 

odontologinio gydymo paslaugos. Klinikinės odontologijos centre teikiamos visos antrinio ir tretinio 

lygio ambulatorinės odontologinio gydymo paslaugos. Jame dirbantys gydytojai odontologai ir 

gydytojai odontologai specialistai - periodontologai, endodontologai, vaikų odontologai, burnos 

chirurgai, ortopedai, ortodontai konsultuoja ir gydo pacientus sergančius burnos ligomis iš visos 

Lietuvos. Klinikinės odontologijos centre konsultuojami, tiriami bei sekami pacientai, kuriems 

reikalingas planinis ar skubus ištyrimas ar gydymas stacionare. Skirtingų odontologijos sričių 

specialistų koncentracija viename padalinyje leidžia suteikti pacientui išsamią informaciją apie 

burnos būklę, pasiūlant galimus gydymo planus bei parenkant tinkamiausius gydymo metodus bei 

profilaktikos priemones. Burnos chirurgijos poskyryje yra pilnai įrengti keturi gydomieji kabinetai, 

apsirūpinti moderniausia ir naujausia įranga, technika, instrumentais, atskira operacinė, joje gydomi 

pacientai kuriems reikalinga bendroji nejautra. Burnos chirurgijos poskyryje teikiamos visos 

ambulatorinės chirurginio odontologinio gydymo paslaugos. Jame dirbantys gydytojai specialistai - 

burnos chirurgai bei veido ir žandikaulių chirurgai - konsultuoja ir gydo pacientus sergančius 

įvairiomis burnos, veido ir žandikaulių bei kaklo sričių ligomis iš visos Lietuvos. Klinikinės 

odontologijos centre, burnos chirurgijos poskyryje konsultuojami, tiriami bei sekami įvairaus 

amžiaus pacientai, kuriems reikalingas planinis ar skubus ištyrimas, operacinis ambulatorinis ar 

stacionarinis gydymas. Šio poskyrio gydytojai specialistai kasmet ištiria ir gydo daugiau nei 16000 

pacientų.  

Kadangi Klinikinės odontologijos centras yra VU MF Odontologijos instituto dalis, jame vyksta VU 

Medicinos fakulteto odontologijos, medicinos studentų, rezidentų mokymas ir gydytojų 

kvalifikacijos tobulinimas įvairiose odontologijos kriptyse. 



VUL Žalgirio klinikoje rezidentų mokymui naudojamos visos turimos patalpos (gydymo kabinetai, 

procedūrų kabinetai, operacinės, skubios pagalbos kabinetas). Seminarai, klinikinių atvejų 

pristatymai vyksta VU Odontologijos instituto auditorijose. Auditorijose galima naudotis 

kompiuteriais su interneto ryšiu. Taip pat kompiuteriai, reikalingi praktiniam mokymui (laikino 

nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir kt.) yra visuose gydymo kabinetuose.  

Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinika, Santariškių g. 2. Tai rezidentų rengimo bazė, 

kurioje vykdomi ausų, nosies ir gerklės ligų, akių ligų, plastinės rekonstrukcinės chirurgijos, 

neurochirurgijos, krūtinės chirurgijos ciklai.  

Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1. Onkologija daugiausiai koncentruota viename centre, 

kur atliekami specifiniai tyrimai bei gydymo būdai. Veido ir žandiakulių chirurgams rezidentams 

reikalingos sritys: galvos ir kaklo onkologija, radiologinis gydymas bei chemoterapija. 

VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, Šiltnamių 29, Vilnius – čia gali vykti 

neurochirurgijos ciklas. 

 

4.3. Metodiniai ištekliai 

 

Rezidentūros metu sudarytos galimybės rezidentui naudotis VU bibliotekos ištekliais su galimybe 

jais naudotis asmeniniuose kompiuteriuose, VU MF Odontologijos institute įkurta kompiuterinė 

laisvos prieigos klasė. VU MF bibliotekoje dalis sukauptų išteklių yra Odontologijos instituto 

patalpose, siekiant pagerinti rašytinių šaltinių prieinamumą. Odontologijos instituto bibliotekoje, 

rezidentas gali rasti burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos knygų, monografijų, kai kurių periodinių 

specialybinių žurnalų (prenumeruojamos duomenų bazės, vadovėliai pateikti III priede). Kiekvienų 

metų pabaigoje mokomosios literatūros šaltiniai yra atnaujinami atsižvelgiant į ciklų vadovų 

pateikiamas paraiškas. Materialieji ir metodiniai ištekliai atnaujinami kasmet planuojant reikiamas 

priemones per VU Medicinos fakultetą. Šios knygos yra laisvai prieinamos bibliotekos skaityklose. 

Mokomosios literatūros įvairovė yra pakankama užtikrinant studijų tikslų ir siekinių pasiekiamumą. 

VU biblioteka prenumeruoja duomenų bazes, atviros prieigos duomenų bazes ir talpyklas, statistines 

duomenų bazes, užsienio ir Lietuvos mokslo žurnalų. 

5. Rezidentūros studijų eiga 
 
Reikalavimai stojantiesiems. Stojantieji į veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūros studijų 

programą privalo turėti medicnos magistro laipsnį, medicinos gydytojo kvalifikaciją ir licenciją 

verstis medicinos praktika pagal medicinos gydytojo kvalifikaciją.  



Priėmimo tvarka. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki priėmimo į rezidentūrą pradžios Universitetas 

skelbia bendro pobūdžio informaciją apie priėmimą į rezidentūros studijų programas, vietų skaičių. 

Informacija pateikiama VU tinklalapyje adresu: http://www.vu.lt/studijos/doktorantura-ir-

rezidentura/rezidentams. Rezidentai į rezidentūros studijų programą priimami bendro konkurso 

keliu.. Konkursinio balo sandara nurodoma priėmimo į VU rezidentūros programas taisyklėse, kurios 

kasmet yra tvirtinamos Medicinos fakulteto taryboje ir suderinamos su LR Švietimo ir mokslo 

ministerija. 

Stojančiųjų į medicinos krypties rezidentūrą konkursinis balas (KSR) skaičiuojamas pagal formulę: 

m

PDVBEP5,0 SV 
KSR


 +MD+ M 

čia SV – vientisųjų medicinos studijų dalykų pažymių vidurkis, skaičiuojamas taip: 

SV = 2/3 SSV + 1/3 ASV; 

SSV - vientisųjų medicinos studijų visų pažymiais įvertintų dalykų pažymių svertinis vidurkis 

(SSV = 


n

i
i

n

i
ii kpk

11

, čia ik  yra vientisųjų medicinos studijų baigimo diplomo priede 

įrašyto i -ojo dalyko, įvertinto pažymiu, neįskaitant baigiamųjų egzaminų, apimtis kreditais, ip  

– to dalyko pažymys, n  – tokių dalykų skaičius); 

ASV – vientisųjų medicinos studijų visų pažymiais įvertintų dalykų pažymių aritmetinis 

vidurkis (ASV = np
n

i
i

 1

 ); 

BEP – medicinos studijų baigiamasis egzaminas; 

PDV – vientisųjų medicinos studijų profilinių dalykų (1 Priedas) pažymių vidurkis, 

skaičiuojamas taip: 

PDV = 2/3 PDS + 1/3 PDA (PDS – vientisųjų medicinos studijų profilinių dalykų pažymių 

svertinis vidurkis,  PDA – vientisųjų medicinos studijų profilinių dalykų pažymių aritmetinis 

vidurkis (svertinio ir aritmetinio vidurkio skaičiavimo principą žr. kaip ir skaičiuojant SSV ir 

ASV); 

M (motyvacija) – vertinama iki 1 balo. Bus motyvuojamos dvi medicinos krypties studijų 

programos, nepriklausomai kokiu eiliškumu prašyme jos bus pateiktos. Tai galios vienodai abiejų 

universitetų studentams. 

MD – papildomi balai, suteikiami už atliktus mokslinius darbus (skaičiuojant MD, sumuojami 

studentų ir rezidentų atlikti moksliniai darbai). Papildomų balų už studentų mokslinę veiklą 

suteikimo tvarką nustato papildomų balų už dalyvavimą studentų mokslinėje veikloje suteikimo 



taisyklės, kurias tvirtina Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto taryba. Maksimali balų už 

mokslinę veiklą  suma – 1 balas. Mokslinių darbų registraciją ir vertinimą atlieka VU Medicinos 

fakultetas.  

m,  – skaičiuojamų formulėje skaitiklio dėmenų skaičius. 

 
Informacija apie motyvacijos pokalbį pateikiama VU tinklalapyje adresu: 

http://www.vu.lt/studijos/doktorantura-ir-rezidentura/rezidentams. Jis vyksta pagal iš anksto 

numatytą ir Rektoriaus įsakymu patvirtintą grafiką. Motyvacijos komisijos sudėtis tvirtinama 

Rektoriaus įsakymu. Motyvacinis laiškas, adresuotas komisijai, pateikiamas viena diena prieš 

numatytą motyvacijos pokalbį.  

Konkursas į veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūrą viešas ir vyksta atskirai dviem 

etapais (pagrindinis ir papildomas). Antrasis etapas arba papildomas etapas gali būti organizuojamas 

likus laisvų vietų pasibaigus pagrindiniam priėmimui. Rezidentūros studijų pradžia – rugsėjo 1 d.  

 

Pagrindiniai rezidentūros studijų organizavimo principai: 

Gydytojo veido ir žandikaulių chirurgo kompetencija įgyjama rezidentūros studijų metu, 

kurios trunka ne mažiau kaip 5 metus. 

Rezidentas studijuoja pagal individualią programą, kuri sudaroma mokslo metų pradžioje. Ciklo 

metu rezidentas siekia įgyti reikalingas teorines žinias bei praktinius įgūdžius dirbdamas kasdieninį 

darbą, dalyvaudamas teminiuose seminaruose, diskusijose, konsultacijose bei savarankiškai 

studijuodamas.  

Veido ir žandikaulių chirurgijos specialybės rezidentūros apimtis sudaro 350 kreditų. Rezidentūros 

metu  gydytojas rezidentas skaito nurodytą literatūrą ir atlieka nurodytą klinikinių praktinių darbų 

minimumą. Rezidentas, dirbdamas su vadovu, vykdo klinikinę veiklą- mokosi praktinių įgūdžių ir 

studijuoja teoriją pagal programoje išdėstytą turinį ir kompetencijos lygius. Praktinių ciklų metu 

didelis dėmesys teikiamas profilaktinių, diagnostinių, gydomųjų, reabilitacinių priemonių apimčiai ir 

taktikai bei paciento poreikių ir lūkesčių įvertinimui. Ciklų metu įgyti įgūdžiai, atliktos 

manipuliacijos bei matyta patologija registruojama rezidento dienyne. Programos aprašas apima 

rezidento klinikinį darbą, tame tarpe ne tik tiesioginis darbas su pacientais, bet ir teorinės studijos. 

Teorinės rezidento studijos susideda iš akademinių studijų (kartu su ciklo vadovu): seminarai, rytinės 

konferencijos, pacientų aptarimai, literatūros referavimas bei savarankiškas studijos, akademiniai 

kursai, mokslo veikla. 

Rezidentūros studijų praktinė dalis vyksta įdarbinant rezidentus rezidentūros bazėje. Pagal 

studijuojamo ciklo programą rezidentas dirba viename iš rezidentūros bazės padalinių, kurio darbo 



pobūdis artimiausias ciklo rezultatams pasiekti. Praktinių ciklų metu didelis dėmesys teikiamas 

profilaktinių, diagnostinių, gydomųjų, reabilitacinių priemonių apimčiai ir taktikai bei paciento 

poreikių ir lūkesčių įvertinimui. Ciklų metu įsisavinti įgūdžiai, atliktos manipuliacijos bei matyta 

patologija registruojama rezidento dienyne. 

Teorinės veido ir žandikaulių rezidentūros programos studijos susideda iš seminarų, paskaitų, 

įvairaus sunkio klinikinių atvejų aptarimų, literatūros savarankiško studijavimo, literatūros 

referavimo, mokslinių konferencijų. 

Rezidentūros teorinės dalies veido ir žandikaulių chirurgijos seminarai vyksta ne rečiau nei kartą per 

mėnesį, dažniausiai kartu su burnos chirurgijos rezidentų seminarais. Seminarų temos yra skelbiamos 

VU MF Odontologijos institute, juose gali dalyvauti visi veido ir žandikaulių bei burnos chirurgai, 

kitų specialybių gydytojai, gydytojai rezidentai. Rezidentas pateikia atliktą literatūros analizę ir kartu 

su rezidentūros vadovu bei kitais rezidentais dalyvauja diskusijose, kritinėje literatūros analizėje. 

Rezidento žinios, gebėjimas dalyvauti diskusijose, aktyvumas registruojama rezidento dienyne. 

Rezidentai gali dalyvauti visose Vilniaus universiteto Odontologijos instituto burnos, veido ir 

žandikaulių chirurgijos ir kitų specialybių studentų paskaitose. Kartu su rezidentūros vadovu 

pacientų aptarimai vyksta kiekvieną dieną. Rezidentūros vadovas, patikrinęs rezidento užpildytas 

ligos istorijas, pasirašo. Pacientų priežiūros knygoje fiksuojamos ligos istorijų ir kitų būtinų 

dokumentų pildymo klaidos, problemos. Budėjimai sudaro ne daugiau kaip 50 proc. ciklui skirto 

praktinio laiko, budėjimų grafikas sudaromas kitam mėnesiui kiekvieno mėnesio viduryje ir 

suderinamas su skyriaus, kuriame rezidentas tuo metu būna, vadovu ar rezidentūros koordinatoriumi.  

 

Mokslinės literatūros aptarimo seminare vieną kartą per mėnesį referuojama apie aktualią literatūrą ir 

kartu nagrinėjami su šia tema susiję praktikiniai klinikiniai atvejai. Rezidentas kartu su rezidentūros 

koordinatoriumi/ ciklo vadovu pristato atliktą literatūros analizę ir su gretutinių specialybių 

dėstytojais bei kitais rezidentais dalyvauja diskusijose, kritiniame jos nagrinėjime. 

Kiekvieną savaitę rytinėse konferencijose rezidentas aktyviai dalyvauja išreiškiant nuomonę visais 

rezidentūros klausimais, išklauso praktikinius ir mokslinius pranešimus. Kiekvienam ciklui 

sudaromas darbo planas. Už ciklo eigą yra atsakingas rezidentūros ciklo vadovas ir centro arba kitos 

klinikos, kur vyksta rezidentūra, vadovas.  

Rezidentą rezidentūros studijų metus kilus klausimų konsultuoja rezidento studijuojamo ciklo 

vadovas arba/ir rezidentūros koordinatorius, kurie kompetencijos ribose atsako už rezidento 

veiklą. Iškilus problemų ar esant nuomonių skirtumų, rezidentų klausimai yra svarstomi VU MF 

Odontologijos instituto Studijų komitete, jeigu nerandamas klausimo sprendimas, klausimas gali būti 



peradresuotas VU MF Prodekanui podiplominėms studijoms arba VU Doktorantūros ir rezidentūros 

skyriui.  

Rezidentūros studijų praktinė dalis vyksta įdarbinant rezidentus rezidentūros bazėje. Pagal 

studijuojamo ciklo programą rezidentas dirba viename iš rezidentūros bazės padalinių, kurio darbo 

pobūdis artimiausias ciklo rezultatams pasiekti. Rezidentas budi veido ir žandikaulių chirurgijos bei 

kituose skyriuose pagal individualų, skyriaus vedėjo patvirtintą grafiką, vadovaujamas ciklo vadovo, 

koordinatoriaus ar budinčio gydytojo. Savo darbe vadovaujasi pareiginėmis nuostatomis, 

apibrėžiančiomis rezidento teises, kompetencijas ir pareigas. 

Baigdami rezidentūrą rezidentai privalo būti įvykdę programą pagal nurodytus ciklus ir gavę ciklų 

įvertinimą. Taip pat jie turi būti atlikę/asistavę/stebėję minimalų įgūdžius formuojančių 

manipuliacijų skaičių pagal numatytą savarankiškumo lygmenį (6 lentelė). Rezidentai privalo dalį 

operacijų ir/ar manipuliacijų būti atlikę savarankiškai. Tai tokios manipuliacijos ir/ar operacijos, 

kurios formuoja bazinius chirurginius įgūdžius, leidžiančius baigus rezidentūrą dirbti savarankiškai ir 

atlikti sudėtingesnes operacijas, kurių atlikimui reikalinga didesnė klinikinė patirtis. Kitą dalį 

manipuliacijų ir/ar operacijų rezidentas privalo būti stebėjęs ar asistavęs. Dalį tokių manipuliacijų 

ir/ar operacijų rezidentas gali būti atlikęs savarankiškai. Šios dalies (stebėjimo/asistavimo/atlikimo) 

savarankiškumo laipsnį sprendžia rezidento ciklo vadovas atskirai kiekvieno klinikinio ciklo metu, 

įvertinęs konkretaus rezidento teorines žinias ir praktinius – manualinius sugebėjimus, 

atsižvelgdamas į konkrečios patologijos sunkumą. 

A – atlieka savarankiškai 

B – operacijos, manipuliacijos ar procedūros stebėjimas/asistavimas/atlikimas, operacijos etapų 

išdėstymas ir demonstravimas (modeliavimas) 

 

6 lentelė. Minimalus įgūdžius formuojančių manipuliacijų ir operacijų skaičius veido ir 

žandikaulių chirurgijos rezidentūros programoje. 

 

 Įgūdžio pavadinimas A B 

 Dentoalveolarinės procedūros ir bendri įgūdžiai Atvejų 

skaičius 

Atvejų 

skaičius 

1.  Laidinis ir infiltracinis nuskausminimas ≥ 100  

2. Paciento ištyrimas, rentgenogramų analizė, gydymo 

planavimas, pagalbinių laboratorinių tyrimų interpretavimas 

≥ 200 

pacientų 

 

3. Retinuoto danties operacinis pašalinimas ≥ 50  



4. Dantų (neretinuotų) šalinimas  ≥ 50  

5. Dantų chirurginis atidengimas ortodontiniam gydymui    ≥ 5 

6. Dantų traumų gydymas (danties repozicija, fiksacija) ≥ 10  

7. Viršutinio ir apatinio žandikaulio odontogeninių cistų 

operacinis gydymas (cistektomija su/be šaknies viršūnės 

rezekcija ir retrogradiniu plombavimu) 

≥ 10  

8. Kvėpavimo takų praeinamumo įvertinimas, dirbtinio 

kvėpavimo atlikimas, gyvybinių funkcijų užtikrinimas, ligonio 

intubacija 

 ≥20 

 Veido ir kaklo srities uždegimų gydymas    

9. Veido karbunkulų ir furunkulų operacinis gydymas 

(atvėrimas, nekrektomija ir tvarstymas) 

≥10  

10. Supūliavusių veido ir kaklo žaizdų ir hematomų chirurginis 

gydymas, antrinis chirurginis žaizdos sutvarkymas 

≥10  

11. Apatinio ir viršutinio žandikaulio antkaulio ūmaus uždegimo 

gydymas 

≥ 40  

12. Ūmaus ir lėtinio limfinių mazgų uždegimo chirurginis 

gydymas (supūliavusio limfinio mazgo atvėrimas) 

≥ 5  

13. Ūmaus ir lėtinio odontogeninio žandinio ančio uždegimo 

gydymas, oroantralinės fistulės arba susisiekimo plastika, 

žandinio ančio chirurgija. 

≥ 15  

14. Veido, burnos ir kaklo pūlinių ir pūlynų chirurginis gydymas 

(atvėrimas) ir pooperacinė priežiūra (tvarstymai) iki pilno 

pasveikinimo 

≥40  

15. Ūmaus odontogeninio viršutinio ir apatinio žandikaulių 

uždegimo (osteomielito) chirurginis gydymas, 

sekvestrektomija. 

≥ 10  

 Veido ir žandikaulių srities traumų gydymas   

16. Kraujavimo stabdymas iš veido ir/ar kaklo sričių ≥ 20 ≥ 20 

17. Pirminis chirurginis žaizdų sutvarkymas  ≥ 60  

18. Apatinio ir viršutinio žandikaulių lūžimų gydymas (repozicija 

ir fiksacija įtvarais) 

≥ 60  



19. Skruostakaulio lūžimų operacinis gydymas (repozicija su 

osteosinteze ar be jos) 

≥ 20 ≥ 20 

20.  Viršutinio žandikaulio Le Fort I – III tipo lūžių gydymas 

(repozicija ir osteosntezė įtvarais) 

2 5 

21. 
Nazoetmoidalinio komplekso ir kaktikaulio lūžių gydymas  

5 

22. Vainikinis priėjimas iki nazoetmoidalinio komplekso ir/ar 
kaktikaulio lūžių ar kitos patologijos 2 

5 

23. 
Nosikaulių lūžių gydymas 5 

5 

24. Apatino žandikaulio sąnarinės ataugos lūžių operacinis 
gydymas 5 

10 

25. 
Akiduobės dugno ir/ar kitų sienų lūžių gydymas 2 

3 

26. Trauminio apatinio žandikaulio uždegimo gydymas 

(sekvestrektomija ir osteosintezė) 

≥2 ≥10 

 
Auglių diagnostika ir gydymas  

 

27. 
Biopsija arba ekscizija diagnozės patikslinimui ≥10 

 

28. 
Oro-facialinė rezekcija  

≥5 

29. 
Mandibulektomija, Maxillektomija  ≥5 

30. 
Kaklo limfonodektomija  ≥10 

31. 
Limfmazgių biopsija ≥5 ≥5 

32. 
Odontogeninių auglių (nepiktybinių) šalinimas ≥20 

15 

33. Mažųjų seilių liaukų retencinių cistų operacinis gydymas ≥ 10 ≥10 

34. Didžiųjų seilių liaukų patologijos operacinis gydymas (seilių 

liaukų ar jų auglių pašalinimas) 

≥5 ≥20 

35. Seilių liaukų akmenligės gydymas (sialodochotomija ir 

sialolito pašalinimas) 

≥15 ≥15 

36. Nepiktybinių veido ir kaklo auglių (išskyrus seilių liaukų 

patologiją) operacinis šalinimas, audinių plastika. 

≥10  ≥20 

37. 
Odos plastika vietiniais audiniais ≥5 

≥20 

 Ortognatinės veido kaulų operacijos    

38. 
Apatinio žandikaulio šakos osteotomija   

≥10 

39. 
Viršutinio žandikaulio šakos osteotomija  

≥5 

40. 
Skruostakaulio/akiduobės osteotomija  

≥1 

41. 
Genioplastika, segmentinė osteotomija  

≥2 

 
Preprotetinė chirurgija  

 



42. Alveolinės ataugos augmentacijos operacijos  ≥5 

43. 
Preprotetinė chirurgija  

≥5 

44. 
Intraoralinė implantacija ≥2 

≥10 

45. 
Antras implantacijos etapas arba revizinė chirurgija  

≥5 

46. Sinuso dugno pakėlimo operacijos  ≥3  

 
Veido vystymosi ydų chirurgija   

47. 
Lūpos plastikos   ≥5 

48. 
Gomurio ir ryklės plastikos  ≥5 

49. 
Alveolinės ataugos plastikos persodinant kaulą  ≥10 

50. 
Kaulo transplantato paėmimas ≥5  

51. 
Revizijos (nosies, lūpos korekcijos)  ≥5 

52. 
Distrakcija  

≥2 

 
Kraniofacialinė chirurgija   

 

53. 
Fronto-orbitalinis pastūmimas, Le Fort II / III / monoblokas  ≥1 

54. 
Kranioplastika, užpakalinės kaukolės dalies distrakcija   ≥4 

 
Rekonstrukcija  

 

55. 
Lokali audinių defektų plastika pasukiniais lopais  

≥20 

56. 
Vaskuliarizuoto laisvo audinių lopo pakėlimas   

≥1 

57. 
Lopo ant kojytės pakėlimas  

≥3 

 
Estetinė chirurgija   

 

58. 
Blefaroplastika  ≥4 

59. 
Otoplastika  ≥4 

60. 
Rinoplastika  ≥10 

61. 
Veido patempimo operacijos  ≥2 

62. 
Raukšlių korekcija užpildais / Botox’u  ≥2 

63. 
Riebalų persodinimas  ≥2 

 
Temporomandibulinio sąnario chirurgija  

 

64. 
Artrocentezė, artroskopija  

≥3 

65. 
Atviros procedūros  

≥3 

 Įvairios kitos chirurginės procedūros ir operacijos 
(svetimkūnių šalinimas, limfangiomų, poodinių cistų 
šalinimas ir kt.)  

≥10 

66. 
Tracheostomija  

≥3 



67. 
Kaklo cistų šalinimas ≥3 

≥10 

 

Per penkerius rezidentūros studijų metus, rezidentas paruošia atvejų knygą, parašo straipsnį arba 

pristato pranešimą veido ir žandikaulių chirurgijos krypties mokslinėje konferencijoje. Baigiamojo 

rezidentūros darbo aprašas pateiktas IV priede.  

Rezidentūros studijų praktinė dalis vyksta įdarbinant rezidentus rezidentūros bazėje. Pagal 

studijuojamo ciklo programą rezidentas dirba viename iš rezidentūros bazės padalinių, kurio darbo 

pobūdis artimiausias ciklo rezultatams pasiekti. Rezidentas budi veido ir žandikaulių chirurgijos 

skyriuje pagal individualų, skyriaus vedėjo patvirtintą grafiką, vadovaujamas ciklo vadovo, rezidento 

vadovo ar budinčio gydytojo. Savo darbe vadovaujasi gydytojo rezidento pareiginėmis nuostatomis, 

apibrėžiančiomis rezidento teises, kompetencijas ir pareigas. 

6. Programos vadyba. Vidinio studijų kokybės užtikrinimo tvarka. 
 

  

VU Studijų programų reglamente1 , VU rezidentūros reglamente6 nustatyta, kad programa 

turi būti periodiškai atnaujinama, jos kokybė nuolat stebima. Kokybė užtikrinama ir tobulinama 

atliekant išorinį ir vidinį programos vertinimą, viešai skelbiant jo rezultatus, kaupiant ir analizuojant 

duomenis apie programą, studijų eigą, nuolat stebint grįžtamąjį ryšį, užtikrinant studijoms 

reikalingus materialiuosius išteklius, tobulinant dėstytojų kvalifikaciją, skatinant inovatyvių studijų ir 

vertinimo metodų taikymą, tobulinant programos vadybą, skleidžiant gerąją patirtį.5,2  

Vykdomos burnos chirurgijos rezidentūros studijų programos pakeitimus svarsto VU MF 

Odontologijos instituto Studijų programos komitetas, teikiama tvirtinti VU MF Odontologijos 

instituto akademinio personalo posėdyje bei MF Tarybai. Jei keičiamas studijų programos 

pavadinimas, studijų kryptis (šaka), kuriai priskirta studijų programa, teikiamas kvalifikacinis 

laipsnis, profesinė kvalifikacija ar studijų programos apimtis, keitimas turi būti svarstomas ir 

tvirtinamas ne tik aukščiau išvardintose institucijose, bet ir VU Senate.  

 

 
1  Patvirtinta 2012-06-21. URL http://www.vu.lt/site_files/SD/Studiju_programu_reglamentas_2014_01_27.pdf. Šis 
dokumentas taip pat reglamentuoja ketinamų vykdyti programų rengimą ir registravimą bei vykdomų programų 
akreditavimą, vertinimą ir tobulinimą. 
6 Vilniaus universiteto rezidentūros reglamentas (Patvirtinta 2015 m. vasario 17 d. Senato nutarimu Nr. S-2015-2-3) 
 
2 Daugiau informacijos apie studijų kokybės tobulinimo procesus žr. http://www.kvc.cr.vu.lt/site/  



Pagal Studijų programų reglamentą už studijų programos kokybės užtikrinimą ir jos tobulinimą 

atsako programos komitetas, veikiantis pagal Studijų programos komiteto nuostatus 3 . Taigi šis 

komitetas vadovauja programai, užtikrina kokybišką jos įgyvendinimą. Jis yra pavaldus fakulteto 

tarybai ir ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito jai už programos vykdymą. Komitetą sudaro 

dėstytojai, studentai, rezidentų ir darbdavių atstovai, jo sudėtį fakulteto tarybos teikimu tvirtina 

Senatas. Komiteto uždaviniai taip pat minimi VU Studijų nuostatuose, Studijų rezultatų įskaitymo 

tvarkoje ir kituose dokumentuose. 

Pagal Studijų programų reglamentą už studijų programos kokybės užtikrinimą ir jos tobulinimą 

atsako programos komitetas, veikiantis pagal Studijų programos komiteto nuostatus 4 . Taigi šis 

komitetas vadovauja programai, užtikrina kokybišką jos įgyvendinimą. Jis yra pavaldus fakulteto 

tarybai ir ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito jai už programos vykdymą. Komitetą sudaro 

dėstytojai, studentai, rezidentų ir darbdavių atstovai, jo sudėtį fakulteto tarybos teikimu tvirtina 

Senatas. Komiteto uždaviniai taip pat minimi VU Studijų nuostatuose, Studijų rezultatų įskaitymo 

tvarkoje ir kituose dokumentuose. 

 
Studijų programos valdymas: studijų programos komiteto uždaviniai ir atsakomybė 

Veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūros programos komitetą sudaro: pirmininkė – prof. dr. 

Vytautė Pečiulienė, nariai: doc. dr. R. Bendinskaitė, doc. dr. V. Brukienė, doc. dr. L. Zaleckas, doc. 

dr. S. Drukteinis, doc. dr. L. Linkevičienė, doc. dr. V. Rutkūnas, asist. J. Žekonienė, gyd. rezidentė 

A. Narbutytė, studentas P. Andrijauskas. Komiteto sudėtis tvirtinama VU MF Taryboje, o komiteto 

pirmininko kandidatūra tvirtinama Senato nutarimu. Kadangi Odontologijos krypties studijų 

komitetas yra atsakingas už 6 Odontologijos krypties ir 1 Medicinos krypties rezidentūros programų 

vykdymą, siekiant tiesioginio grįžtamojo ryšio, į jo sudėtį yra įtraukiamas rezidentų deleguotas 

atstovas. Vienas iš pagrindinių Studijų programos komiteto uždavinių – tobulinti programą siekiant 

jos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir pasiekimų vertinimo vientisumo, programos 

aktualumo ir konkurencingumo. rūpinimasis studijų programų sandara ir turiniu, vykdant nuolatinį 

periodišką program vertinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais išorinio 

studijų programų vertinimo reikalavimais ir Senato patvirtintame, „VU Medicinos rezidentūros 

reglamente“, „VU odontologijos rezidentūros reglamente“, „VU laipsnio nesuteikiančių 

(rezidentūros) studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarkoje“ įteisintomis rengimo ir 

tvirtinimo procedūromis. Rezidentūros studijų programos turinys įprastine tvarka peržiūrimas ir 

atnaujinamas kas penkerius metus. Tai lemia rezidentūros studijų trukmė. Tačiau esant poreikiui 

 
3 Patvirtinta 2014-03-06. http://www.vu.lt/site_files/SD/Studentams/SP/SRD/SPK_nuostatai_03.06.pdf  
4 Patvirtinta 2014-03-06. http://www.vu.lt/site_files/SD/Studentams/SP/SRD/SPK_nuostatai_03.06.pdf  



atnaujinimas galimas nesilaikant įprastinio dažnio. Rezidentūros studijų programų pakeitimus 

svarsto ir tvirtina VU MF tarybos, rektoratas ir VU Senatas. Komitetas analizuoja fakulteto 

padalinių, rezidentų, absolventų, rezidentūros programos koordinatoriaus, ciklų vadovų, socialinių 

partnerių atsiliepimus apie programą ir jos vykdymą, nuolatinio grįžtamojo ryšio palaikymas 

vykdomas remiantis „Studentų, dėstytojų ir socialinių partnerių (darbdavių) nuomonės tyrimo 

tvarką“. Iškeltas ar pastebėtas problemas komiteto nariai aptaria tiek su fakulteto vadovais, tiek su 

ciklų vadovais, rezidentais ieškodami sprendimų. Be to, komitetas analizuoja programai vykdyti 

turimus išteklius ir juos aptaria su fakulteto vadovybe. Programos komitetas turi ne tik užtikrinti 

programos tikslų ir turinio atnaujinimą, bet ir dalyvauja rengiant ir tvirtinant su tuo susijusius 

dokumentus (pvz., rezidentūros programos koordinatoriaus, ciklo vadovo paruošti programos 

keitimai, atnaujinimai ir kt.). Komiteto sprendimai priimami balsų dauguma. Rezidentų studijų 

rezultatų vertinimas vykdomas vadovaujantis Senato patvirtintais dokumentu „VU odontologijos 

rezidentūros reglamentu“. Programos tudijų rezultatų stebėsena vykdoma nuolat, svarstant VU MF 

Odontologijos institute, MF Taryboje. Rezidentūros studijų rezultatų vertinimo rezultatai kaupiami 

VU rezidentūros informavimo sistemoje (ERK’ė) naudojamose elektroninėse žiniaraščių formose, 

kurių rengimą ir pildymą reglamentuoja Senato patvirtintas „VU pirmosios ir antrosios pakopos bei 

vientisųjų studijų reglamentas“. 

7. Programos vykdymas ir priežiūra 
 

Rezidentūros studijų programos organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Vilniaus universiteto 

rezidentūros reglamentas (Patvirtinta 2015 m. vasario 17 d. Senato nutarimu Nr. S-2015-2-3). 

Rezidentūros studijų eigą klinikose koordinuoja, organizuoja ir už jų eigą atsako rezidentūros 

koordinatorius ir Odontologijos krypties studijų komitetas, kuris veikia pagal VU rezidentūros 

reglamentą. Jis atsako už rezidentūros studijų programos įgyvendinimą ir nuolatinę jos vykdymo 

kokybės priežiūrą. Periodinė rezidentūros studijų programos peržiūra vykdoma kasmet. Studijų 

programos dalinis atnaujinimas gali būti vykdomas po kasmetinės peržiūros arba kitu dažnumu. 

Atnaujinus visą rezidentūros studijų programą, ji svarstoma atitinkamo Fakulteto taryboje, aptariama 

Rektorate ir teikiama Universiteto Senatui tvirtinti, nustatyta tvarka paskelbiant Universiteto 

informacinėse duomenų bazėse. Visiškai atnaujinta rezidentūros studijų programa pradedama 

vykdyti nuo naujų mokslo metų, naujai priimtiems pirmųjų metų rezidentams. Atnaujintas 

rezidentūros programos ciklo aprašas tvirtinamas Medicinos fakulteto taryboje ir nustatyta tvarka 

paskelbiama Universiteto informacinėse duomenų bazėse. Studijos pagal atnaujintą rezidentūros 



studijų programos ciklo aprašą pradedamos šį aprašą paskelbus Universiteto informacinėse duomenų 

bazėse ir su juo supažindinus rezidentus. 

Baigus veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūrą, medicinos gydytojui suteikiama gydytojo 

veido ir žandikaulių chirurgo profesinė kvalifikacija ir licencija, leidžianti dirbti valstybinėje ir 

privačioje praktikoje. Baigęs veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūrą, gydytojas gali tęsti 

mokslus doktorantūroje, dirbti pedagoginį darbą. 

  



Priedai. 

I priedas. Ciklų aprašai 
 

 
 

Ciklo pavadinimas Kodas 
Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija I VZCHI 511 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc. dr. Linas Zaleckas  
Kitas (-i): asist. Andrius Talijūnas, asist. dr. Rūta 
Rastenienė, asist..Ineta Purlienė, asist..dr.Deimantė 
Ivanauskaitė  

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika, Burnos 
veido ir žandikaulių chirurgijos centras 

Studijų tipas Ciklo  lygmuo Ciklo  tipas 
Laipsnio nesuteikiančios studijos  Privalomasis 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinės studijos, praktinis darbas 

rezidentūros bazėse  
I- ieji rezidentūros studijų metai Lietuvių 

Reikalavimai studijuojančiam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Medicinos magistras, medicinos gydytojas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Nėra 
 

Ciklo apimtis 
kreditais 

Visas rezidento darbo 
krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

37 ECTS kreditai 985 883 102 
Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas – ugdyti šias bendrąsias ir dalykines kompetencijas: tarpasmeninis bendravimas ir vadovavimasis geros 
klinikinės praktikos taisyklėmis; nuolatinis tobulėjimas profesinėje veikloje ir mokslinių tyrimų organizavimas bei 
dalyvavimas juose; bazinės veido ir žandikaulių chirurgijos žinios; darbo stacionare, priėmimo skyriuje ir 
ambulatorijoje planavimo ir organizavimo principų išmanymas ir taikymas; patologijos diagnozavimas, gebėjimas 
sudaryti tyrimų bei gydymo planą bei taikyti reikiamą gydymą; tarpdisciplininis bendradarbiavimas veido ir 
žandikaulių chirurgijoje 
 

Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 
 

Programos studijų 
siekiniai 

Ciklo studijų siekiniai Studijų metodai 
Vertinimo 
metodai 

Bendrosios kompetencijos 
 
 
 
 
 
 
Tarpasmeninis 
bendravimas ir 
vadovavimasis geros 
klinikinės praktikos 
taisyklėmis 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gebės veikti sąžiningai laikantis etinių 
įsipareigojimų; taikys geros medicininės 
praktikos principus darbe; gebės kritiškai ir 
savikritiškai mąstyti, įvertinti savo 
kompetencijų ribas ir, esant reikalui, 
kreipsis pagalbos 
2. Gebės bendrauti su kitais. 
3. Gebės veikti kritinių situacijų sąlygomis 
ir jas valdyti. 
4. Gebės savarankiškai spręsti problemas ir 
priimti sprendimus.  
5. Išmoks bendrauti ir dirbti 
tarpdisciplininėje komandoje.  
6. Gebės bendrauti etiškai su pacientais ir 
jų artimaisiais. 
7. Gebės organizuoti ir planuoti darbą 
ambulatorijoje, stacionare ir priėmimo 

 
 Praktiniai seminarai 
 Klinikinis darbas 

skyriuje kuruojant 
paskirtus pacientus 

 Klinikinis darbas 
ambulatorijoje 
konsultacijų metu 

 Asistavimas 
dėstytojui 
ikidiplominių burnos 
chirugijos studijų 
praktikos darbu metu 

 Diskusijos su 
gydytojais ir 
rezidentais 

Rezidento 
stebėjimas 
jam 
bendraujant 
su kolegomis 
ir pacientais 
Praktinių 
situacijų 
analizė 
Praktinių 
situacijų 
sprendimas 
Rezidento 
užpildytos 
dokumentacij
os įvertinimas 
 



 skyriuje. 
 

 Literatūros 
studijavimasBaigiam
ojo darbo 
ruošimas.Auditas/krit
inių įvykių analizė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuolatinis tobulėjimas 
profesinėje veikloje ir 
mokslinių tyrimų 
organizavimas bei 
dalyvavimas juose 
 
 

 
1. Gebės pristatyti mokslinių tyrimų 

duomenis raštu ir žodžiu. 
2. Gebės taikyti etinius aspektus ir 

mokslinių tyrimų metodus 
klinikiniuose tyrimuose. 

3. Gebės kritiškai vertinti mokslinius 
tyrimus, jų rezultatus, juos analizuoti ir 
taikyti klinikiniame darbe. 

 

 
 Praktiniai seminarai 
 Klinikinis darbas 

ambulatorijoje 
konsultacijų metu 

 Diskusijos su 
gydytojais ir 
rezidentais 

 Literatūros 
studijavimas. 

 
 
 
 
 

Atliktos 
literatūros 
analizės 
pateikimas 
seminaro 
metu  
 
 
 
 
 

Dalykinės kompetencijos 

Bazinės veido ir 
žandikaulių chirurgijos 
specialybės žinios 

Žino normalų bendrą organizmo bei veido ir 
žandikaulių sistemos vystymąsi, anatomiją, 
fiziologiją bei jų amžiaus ir lyties ypatybes; 
geba atpažinti bendras organizmo bei veido ir 
žandikaulių sistemos vystymosi anomalijas. 
Žino ląstelių biologijos pagrindus ir vaidmenį 
patologijos procese; geba taikyti ląstelių 
biologijos žinias veido ir žandikaulių sistemos 
ligų diagnostikoje ir gydyme. 
Žino burnos, veido ir žandikaulių srities 
fiziologiją bei jų amžiaus ir lyties ypatybes; 
burnos, veido ir žandikaulių srities patologiją 
Geba įvertinti kvėpavimo takų praeinamumą, 
kvėpavimą, kraujotaką, neurologinius 
sutrikimus, geba atpažinti, ir įvertinti kritines 
sveikatos būkles; suteikti pirmąją medicinos 
pagalbą; suteikti pirmąją pagalbą esant ūmioms 
organizmo būklėms  ir įvykus veido ir galvos 
traumai 
Geba teiktį būtinąją ir specializuotą pagalbą, 
kai yra ūmūs uždegiminiai procesai, 
kraujavimas, trauma ar skausmas veido ir 
žandikaulių bei kaklo sritys 

Klinikinių situacijų 
analizė. 
Savarankiškas rezidento 
darbas. 
Seminarai.  
Klinikinis darbas 
ambulatorijoje ir 
stacionare 

Klinikinių 
situacijų 
sprendimas. 
Rezidento 
pildytos 
medicininės 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas. 
Apklausa žodžiu. 
Klinikinio darbo 
su pacientu 
vertinimas 

Darbo stacionare, 
priėmimo skyriuje ir 
ambulatorijoje 
planavimo ir 
organizavimo principų 
išmanymas ir taikymas  

Žinos ir gebės organizuoti darbą veido ir 
žandikaulių  chirurgo darbo vietoje bei jį 
vertinti; 
Gebės įvertinti ir nustatyti darbo prioritetus 
bei planuoti laiką; 
Gebės valdyti informacijos ir duomenų 
srautus; 
Gebės pildyti medicininius dokumentus bei 
juos valdyti. 

Klinikinis darbas 
stacionare ir 
ambulatorijoje 
Budėjimai priėmimo 
skyriuje 
Asistavimas operacijoms 
Praktinis seminaras 
Kolegų darbo stebėjimas 

Praktinių 
situacijų 
sprendimas 
Rezidento 
užpildytos 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas 
 

Patologijos Mokės diagnozuoti ir gydyti   Seminarai Apklausa raštu ir 



diagnozavimas, 
gebėjimas sudaryti 
tyrimų bei gydymo 
planą bei taikyti 
reikiamą gydymą. 

teiktį būtinąją pagalbą kai yra ūmus pūlinys, 
kraujavimas, trauma ar skausmas veido ir 
žandikaulių bei kaklo srityse. 
Mokės atlikti, nuskausminimą, pirminį 
chirurginį veido ir kaklo žaizdų sutvarkymą, 
uždėti dvižandikaulinius įtvarus esant veido 
kaulų lūžimams, mokės atverti pūlinį 
intraoraliai.  
Mokės šalinti dantis ir jų šaknis operaciniu 
būdu  
Geba teisingai pildyti paciento medicininę 
dokumentaciją . Išmano dokumentų valdymo ir 
archyvavimo principus, pritaiko juos darbo 
vietoje 

Diskusija su gydytojais 
ir rezidentais 
Klinikinis darbas 
skyriuje, kuruojant 
paskirtus pacientus 
Budėjimai priėmimo 
skyriuje 
Dalyvavimas 
konsultacijose 
Darbas operacinėje 
Literatūros studijavimas 

žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno peržiūra 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 
Gydytojų ir 
pacientų 
vertinimai 

Sveikatos mokymas ir 
epidemiologija veido ir 
žandikaulių chirurgijoje 

Geba įvertinti profesinių veiksmų riziką savo 
paties sveikatai ir imtis priemonių 
apsisaugojant nuo jų.  
Žino epidemiologinių tyrimų dizaino ir 
atlikimo burnos, veido ir kaklo sveikatos 
srityje principus. 
Geba užsiimti veido ir žandikaulių traumų 
komplikacijų profilaktika 
Gebės patarti pacientui burnos sveikatos 
išsaugojimo klausimais 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais 
ir rezidentais 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento 
konsultavimas 
stebint ciklo 
vadovui 

Tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas 
veido ir žandikaulių 
chirurgijoje 

Geba atlikti  veido kaulų rentgenogramų 
analizę; specialiųjų tyrimų duomenų 
(echoskopijos, KT, MBR ir kt.) bei 
laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimą 
Geba įvertinti paciento veiksnumą ir žino, kaip 
elgtis su neveiksniu pacientu 
Geba įvertinti kvėpavimo takų praeinamumą, 
kvėpavimą,  kraujotaką, neurologinius 
sutrikimus, moka teikti būtinąją neatidėliotiną 
pagalbą ištikus gyvybei pavojingai būklei 
Geba diferencijuoti ir nuspręsti, kada nukreipti 
pacientą kito specialisto konsultacijai 

Seminarai 
Konsultacijos 
Diskusija su gydytojais 
ir rezidentais 
Klinikinis darbas 
skyriuje, kuruojant 
paskirtus pacientus 
Dalyvavimas 
konsultacijose 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas  
Rezidento pildytų 
ligos istorijų 
įvertinimas 

    
 
Ciklo turinys 
 

Temos 
 
 

Kontaktinio darbo valandos  Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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1. Darbo priėmimo skyriuje, 

konsultacinėje poliklinikoje ir 
veido ir žandikaulių 
chirurgijos skyriuje ypatumai: 

1.1. Pacientų konsultavimas, gydymo 
planavimas, bendradarbiavimas 
su kitais specialistais. 

1.2. Skubios pabalbos teikimas, darbo 

     Skubi ir planinė ambulatorinė bei 
stacionarinė pagalba ligoniams 
sergantiems veido, žandikaulių ir 
kaklo ligomis. Dokumentacijos 
pildymas.  Susipažinimas su darbo 
organizavimo principais visose 
grandyse. 



priėmimo skyriuje principai 
1.3 Stacionarinio ligonio sekimas, 
priežiūra, dokumentacijos pildymas. 
2. Sterilumo kontrolė bei 

higieniniai reikalavimai 
burnos, veido ir žandikaulių  
chirurgijoje 

2.1 Darbas operacinėje, ligonio 
paruošimas, asistavimas operacijoms. 
2.2 Darbas priėmimo skyriuje, ligonio 
paruošimas, skubios pagalbos teikimas. 
2.4 Užkrečiamų ligų prevencija, 
asmeninės apsaugos ypatumai. 

     Pasiruošti operacijoms operacinėse, 
paruošti ligonį operacijai. Apsaugoti 
save ir personalą nuo krauju ir 
seilėmis plintančių infekcijų. Žinoti 
aseptikos antiseptikos reikalavimus 
ir jų laikytis. 

3. Ligonio ištyrimas 
3.1 Pacientų konsultavimas, anamnezės 
surinkimas, taktiško bendravimo su 
pacientais principai.  
3.2 Gydymo planavimas, papildomų 
tyrimų skyrimo indikacijos, 
bendradarbiavimas su kitų sričių 
specialistais, sudarant išsamų ligonio 
gydymo planą 
3.3 Bendrinių ligų ir vartojamų vaistų 
įtaką ligonio gydymui ir gydymo 
taktikos planavimui. 
 

     Ištirti ligonį, surinkti anamnezę 
paskirti papildomus tyrimus, 
sudaryti gydymo planą. Analizuoti ir 
interpretuoti tyrimų rezultatus, dirbti 
komandoje su kitais specialistais.  

4. Komplikuotas ir 
nekomplikuotas dantų šalinimas 
4.1 Vietinė nejautra burnos, veido ir 
žandikaulių chirurgijoje  
Paciento paruošimas nuskausminimui, 
instrumentai ir medikamentai 
nuskausminimui; alerginė anamnezė; 
indikacijos bendriniam ir vietiniam 
nuskausminimui, jų metodai ir 
komplikacijos 

4.2. Minimaliai traumuojantis dantų  
šalinimas, danties padalinimo principai. 
4.3 Operacinio dantų šalinimo etapai, 
principai, audinių siuvimas, siūlių 
rūšys, gyjimo etapai, pooperacinė 
priežiūra. 
4.4. Dantų šalinimo komplikacijos ir jų 
gydymas. 
 

     Išmokti vietinės ir laidinės nejautros 
atlimo technikos, žinoti tam 
naudojamus mediakmentu, jų 
privalumus ir skirtumus. Tinkamai 
parinkti anesteziją priklausomai nuo 
klinikinės situacijos  
Išmokti šalinti dantis ir jų šaknis 
operaciniu ir neoperaciniu būdu. 
Išmokti stabdyti kraujavimą po 
danties šalinimo, atlikti aplinkinių 
minkštųjų audinių plastiką. Gydyti 
dantų šalinimo komplikacijas. 

5. Ūmių ir lėtinių apydančio, 
antkaulio, žandikaulių ir 
minkštųjų audinių 
odontogeninių ir 
neodontogeninių uždegimų 
klinika, diagnostika, gydymas 
ir komplikacijos.   

5.1 Pūlynai ir pūliniai, jų gydymo 
principai, pacientų tvarstymas, 
sekimas ir priežiūra. 

5.2 Furunkulų ir karbunkulų gydymo 
principai 

5.3 Limfinių mazgų patologija, bendrinės 

     Išmokti ligonių sergančių ūmiomis 
ir lėtinėmis uždegiminėmis 
odontogeninėmis ir 
neodontogeninėmis veido ir kaklo 
ligomis diagnostikos,  gydymo, 
tvarstymo principų. Susipažinti su 
uždegiminių ligų komplikacijomis. 
Sekti ir tvarstyti ligonius gydomus 
stacionare, skirti jiems reikiamą 
gydymą, pildyti ligos istorijas ir 
reikiamą dokumentaciją. 



ligos galinčios sukelti limfinių mazgų 
padidėjimą veido ir kaklo srityje. 

5.4 Specifiniai minkštųjų audinių 
uždegimai, jų diferencinė diagnostika 
ir gydymo principai 

5.5 uždegimų komplikacijos, jų 
profilaktika. Reabilitacija esant 
použdegiminei kramtomųjų raumenų 
kontraktūrai. 

 
 

6. Veido ir kaklo 
minkštųjų audinių sužalojimai 
6.1 Muštinės, kąstinės, durtinės, 

plėštinės, šautinės ir kitos 
etiologijos žaizdos, jų pirminio 
chirurginio sutvarkymo principai, 
skirtumai, audinių plastikos 
ypatumai. Siūlių rūšys. 

6.2 Antitetaninė ir pasiutligės 
profilaktika, jų ypatumai 

6.3 Supūliavusių burnos, veido ir 
kaklo žaizdų gydymo principai, 
antibakterinės profilaktikos ir 
tvarstymo ypatumai. 

6.4 Ūmaus kraujavimo stabdymo 
principai, hipovolemijos gydymas. 

6.5 Terminės, cheminės ir elektros 
traumos veido ir žandikaulių srityje 

     Išmokti kraujavimo stabdymo ir  
pirminio chirurginio veido ir kaklo 
žaizdų tvarkymo principų. Žinoti 
skirtingos etiologijos žaizdų gydymo 
principus.  Išmokti gydyti 
supūliavusias veido ir kaklo žaizdas. 
Mokėti gydyti  terminius, cheminius 
ir elektros traumos sukeltus 
sužaklojimus 

7. Veido kaulų traumos 
7.1 Apatinio žandikaulio lūžimai, jų 

diagnostika, diferencinė 
diagnostika ir gydymas. 

7.2 Viršutinio žandikaulio lūžimai, jų 
diagnostika, diferencinė 
diagnostika ir gydymas. 

7.3 Skruostikaulio ir skruosto lanko 
lūžimai, jų diagnostika, diferencinė 
diagnostika ir gydymas. 

 

     Diferencijuoti veido kaulų lūžimus, 
suteikti pirmą pagalbą pacientms 
patyrusiems veido kaulų traumą.  
Išmokti uždėti ir nuimti 
dvižandikaulinius įtvarus bei 
elastinę ar rigidišką fiksaciją esant 
viršutinio ir apatini žandikaulių 
lūžimams. Diagnozuoti ir 
diferencijuoti veido kaulų lūžimus, 
paskirti reikiamą radiologinį 
ištyrimą. Susipažinti su kitų veido 
kaulų traumų gydymo būdais, 
asistuoti veido kaulų lūžimų 
gydymo operacijoms.  

8. Mokslo tiriamasis darbas  
8.1  Mokslinės literatūros 

studijavimas, kritiškas vertinimas, 
literatūros analizė ir aptarimas. 

8.2  Numatomo mokslo darbo 
literatūros analizė 

8.3 Epidemiologinių tyrimų dizaino ir 
atlikimo burnos, veido ir kaklo 
sveikatos srityje  

     Išmokti atsirinkti ir kritiškai vertinti 
specialybinę mokslinę literatūrą, ją 
analizuoti, glaustai pateikti 
svarbiausius aspektus kolegoms. 
Pradėti rinkti tikslinius mokslo 
straipsnius ir rašyti baigiamojo 
darbo (straipsnio ar stendinio 
pranešimo) literatūros apžvalgą. 

9. Anesteziologija ir 
reanimatologija 

9.1 Bendros nejautros ypatumai 
atliekant operacijas galvos ir 
kaklo srityje. Galimos 
komplikacijos 

     Išmokti ligonio, ruošiamo 
operaciniam gydymui bendrinėje 
nejautroje apklausos, ir 
dokumentacijos pildymo pagrindus. 
Susipažinti su pacientų paruošimu 
operacijai ir anestezijai, gyvybinių 
funkcijų stebėjimo ir vertinimo 



9.2  Kritinių būklių gydymo 
algoritmai 

9.3  Gaivinimo pagrindai 
9.4  Ligonio intubacija, sekimas 

operacijos metu, gyvybinių 
funkcijų monitoravimas, 
pabudimas. 

9.5 Anafilaksinio šoko 
diagnostika ir gydymas. 

 

galimybėmis atliekantoperacijas 
galvos ir kaklo srityje. Sužinoti 
veido ir žandikaulių srities operacijų 
nuskausminimo ypatumus. Įsisavinti 
žmogaus gyvybei pavojingų būklių 
gydymo principus.  
Operacinėje išmokti valdyti 
nesąmoningo paciento kvėpavimą, 
pasinaudoti pagalbinėmis gaivinimo 
priemonėmis, susipažinti su 
chirurginiais kvėpavimo takų 
atvėrimo metodais, sužino širdies 
stimuliacijos ir defibriliacijos 
principus. organizmo gaivinimo 
būdus ir priemones. 

10. Veido ir žandikaulių srities 
radiologija 

10.1 Intaroralinės ir 
ekstraoralinės radiogramos, 
jų atlikimas, radiologinių 
vaizdų interpretavimas. 

10.2 Žandikaulių, veido kaulų, 
veido minkštųjų audinių, 
SAŽ sąnarių radiografinis 
tyrimas, radiologinių vaizdų 
interpretavimas. 

10.3 Kompiuterinės 
tomografijos ir magnetinio 
rezonanso panaudojimas 
burnos, veido ir žandikaulių 
chirurgijoje, vaizdų analizė ir 
interpretacija. 
 

     Išmokti intraoralinių ir 
ekstraoralinių radiogramų 
atlikimo technikos. Išmokti 
atlikti ir vertinti panoramines 
rentgeno nuotraukas. Išmokti 
vertinti veido kaulų radiogramas, 
nustatyti patologiją.  Išmokti 
vertinti kompiuterinės 
tomografijos ir magnetinio 
rezonanso tyrimų rezultatus, juos 
analizuoti, atskirti normą ir 
patologiją. 

 
 

Vertinimo strategija Svoris, 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikotarpis 

Vertinimo kriterijai 

Teorinių žinių įvertinimas 50 Ciklo pabaigoje Pateikiama po vieną klausimą iš kiekvienos 
ciklo temos. Klausimai skirti teorinių žinių 
nagrinėtomis temomis įvertinimui. 

Praktinių įgūdžių įvertinimas 50 Viso ciklo metu Individualus paciento ištyrimas ir gydymo 
plano sudarymas, stebint rezidento vadovui.  

   Galutinį ciklo įvertinimą sudaro teorinių žinių 
ir praktinių įgūdžių įvertinimų vidurkis. 

 
 

Autorius Leidimo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. ar 
leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai 
Sudarytojas J. Olekas 2008 

 
Veido, žandikaulių ir 
burnos chirurgija 
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Veido ir kaklo klinikinė 
anatomija 
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Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas – ugdyti šias bendrąsias ir dalykines kompetencijas: tarpasmeninis bendravimas ir 
vadovavimasis geros klinikinės praktikos taisyklėmis, nuolatinis tobulėjimas profesinėje veikloje ir 
mokslinių tyrimų organizavimas bei dalyvavimas juose;  bazinės veido ir žandikaulių chirurgijos žinios; 
darbo stacionare, priėmimo skyriuje ir ambulatorijoje planavimo ir organizavimo principų išmanymas ir 
taikymas; patologijos diagnozavimas, gebėjimas sudaryti tyrimų bei gydymo planą bei taikyti reikiamą 
gydymą; sveikatos mokymas ir epidemiologija veido ir žandikaulių chirurgijoje; tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas veido ir žandikaulių chirurgijoje 
Programos studijų 

siekiniai 
Ciklo studijų siekiniai Studijų metodai 

Vertinimo 
metodai 

Bendrosios kompetencijos 

Tarpasmeninis 
bendravimas ir 
vadovavimasis 
geros klinikinės 
praktikos 
taisyklėmis 

Reikalavimai nuolatiniam 
profesiniam tobulinimuisi. 
Įrodymais pagrįstos praktikos 
principai. Duomenų valdymo 
klinikinėse sistemose principai. 
Rizikos vertinimo principai. 
Pacientų saugumo užtikrinimo 
principai klinikinėje praktikoje. 
Geba efektyviai naudotis 
skaitmeninio atvaizdo gavimo 
prietaisais 
Bendravimas su pacientu 
Bendravimas su kolegomis ir 
pagalbiniu personalu 
Bendravimas su paciento 
artimaisiais 
Vaiko ir paauglio duomenų 
konfidencialumo užtikrinimas  
Kitų klinikinių specialybių 
funkcijos ir vaidmuo 

Klinikinių situacijų analizė. 
Savarankiškas rezidento darbas. 
Klinikinis darbas su pacientu/stebėjimas 
Dalyvavimas konsultacijose 
Diskusijos su gydytojais ir rezidentais 
Literatūros studijavimas 
 
 

Klinikinių atvejų 
knyga. 
Praktinių 
situacijų analizė 
ir sprendimas. 
Klinikinio darbo 
su pacientu 
vertinimas. 
Apklausa žodžiu. 
Rezidento 
pildytos 
medicininės 
dokumentacijos  
įrašų įvertinimas. 



Nuolatinis 
tobulėjimas 
profesinėje veikloje 
ir mokslinių tyrimų 
organizavimas bei 
dalyvavimas juose 
 
 

Žino reikalavimus nuolatiniam 
profesiniam tobulėjimui.  
Žino streso įtaką sveikatai; geba 
naudotis streso valdymo 
mechanizmais ir, esant 
indikacijoms, kreiptis į 
profesionalus pagalbos. 
Geba pristatyti mokslinių 
tyrimų duomenis raštu ir 
žodžiu. 

Dalyvavimas konsultacijose 
Literatūros studijavimas 
Klinikinių situacijų analizė. 
Klinikinis darbas su pacientu/stebėjimas 
Savarankiškas rezidento darbas. 
 

Praktinių 
situacijų analizė 
ir sprendimas.  
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui . 

Dalykinės kompetencijos 

Bazinės veido ir 
žandikaulių 
chirurgijos žinios 

Žino normalų bendrą organizmo bei 
veido ir žandikaulių sistemos 
vystymąsi, anatomiją, fiziologiją 
bei jų amžiaus ir lyties ypatybes; 
geba atpažinti bendras organizmo 
bei veido ir žandikaulių sistemos 
vystymosi anomalijas. 
Žino genetinių sindromų, 
pažeidžiančių veido ir žandikaulių 
sistemą, principus ir požymius; 
geba taikyti genetikos žinias 
diagnozuojant veido ir žandikaulių 
sistemos patologiją. 
Žino ląstelių biologijos pagrindus ir 
vaidmenį patologijos procese; geba 
taikyti ląstelių biologijos žinias 
veido ir žandikaulių sistemos ligų 
diagnostikoje ir gydyme. 
Žino burnos, veido ir žandikaulių 
srities fiziologiją bei jų amžiaus ir 
lyties ypatybes; burnos, veido ir 
žandikaulių srities patologiją 

Klinikinių situacijų analizė. 
Savarankiškas rezidento darbas. 
Seminarai, paskaitos, pratybos. 
Literatūros studijavimas 
 

Klinikinių 
situacijų 
sprendimas. 
Apklausa 
žodžiu. 

Darbo stacionare, 
priėmimo skyriuje ir 
ambulatorijoje 
planavimo ir 
organizavimo 
principų išmanymas 
ir taikymas  

Darbo organizavimas 
Darbo veiklos vertinimas 
Darbo prioritetų nustatymas ir laiko 
planavimas; 
Informacijos ir duomenų srautų 
valdymas; 
Dokumentų valdymas 
Geba teisingai pildyti paciento 
medicininę dokumentaciją . Išmano 
dokumentų valdymo ir 
archyvavimo principus, pritaiko 
juos darbo vietoje. 

Klinikinis darbas stacionare 
Budėjimai priėmimo skyriuje 
Praktinis seminaras 
 

Praktinių 
situacijų 
sprendimas. 
Rezidento 
užpildytos 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas 
 

Patologijos 
diagnozavimas, 
gebėjimas sudaryti 
tyrimų bei gydymo 
planą bei taikyti 
reikiamą gydymą. 

Gebės įvertinti endodontinę 
patologiją, suteikti ūmią pagalbą 
apydančio pūlinių atvejais 
Gebės įvertinti sąkandžio 
anomalijas, sudaryti ortodontinio 
tyrimo planą, nustatyti žalingus 
veiksnius, sąlygojančius sąkandžio 
patologiją 
Gebės įvertinti odontologines 
ortopedines patologijas 
Gebės bendradarbiauti su 
gydytojais odontologais 
specialistais 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, kuruojant 
paskirtus pacientus 
Budėjimai priėmimo skyriuje 
Dalyvavimas konsultacijose 
Klinikinis darbas ambulatorijoje. 
Budėjimai priėmimo skyriuje 
Literatūros studijavimas 
studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno 
peržiūra 
Rezidento 
pildytų ligos 
istorijų peržiūra 



Gebės nustatyti savo kompetencijos 
ribas esant odontologinei 
patologijai. 
Žinos odontologinės priežiūros 
teisinius ir vadybos aspektus 

Gydytojų ir 
pacientų 
vertinimai 

Sveikatos mokymas 
ir epidemiologija 
veido ir žandikaulių 
chirurgijoje 

Geba skatinti pacientus laikytis 
burnos higienos ir moka taikyti 
burnos, veido ir kaklo ligų 
prevencijos priemones. Gebės 
patarti pacientui burnos sveikatos 
išsaugojimo klausimais 

Diskusija su gydytojais ir rezidentais 
Klinikinis darbas 
ambulatorijoje/stebėjimas 
Budėjimai priėmimo skyriuje 
Literatūros studijavimas 
Budėjimai skubios pagalbos skyriuje 

Praktinių 
įgūdžių 
vertinimas 
realiose ir/arba 
simuliuotose 
situacijose 

Tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas 
veido ir žandikaulių 
chirurgijoje 

Geba įvertinti paciento veiksnumą 
ir žino, kaip elgtis su neveiksniu 
pacientu . 
Geba diferencijuoti ir nuspręsti, 
kada nukreipti pacientą kito 
specialisto konsultacijai 

Seminarai 
Konsultacijos 
Diskusija su gydytojais ir rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, kuruojant 
paskirtus pacientus 
Dalyvavimas konsultacijose 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento 
pildytų ligos 
istorijų įrašų 
įvertinimas 

 

Temos 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiškų studijų 
laikas ir užduotys 

T
eo

ri
ja

 

P
ra

kt
ik

a  

V
is

as
 k

on
ta

k
ti

n
is

 
d

ar
b

as
 

Sa
va

ra
n

ki
šk

as
 

da
rb

as
 

Užduotys 

Iš viso 717 val. 79 552 631 86  

1.Ortodontijos pagrindai  
1.1.Ortodontijos bendrybės:  
Sąkandžio anomalijų paplitimas vaikų ir paauglių tarpe. 
Etiologija, diagnostika,  profilaktika. Pavienių dantų, dantų 
eilių, netaisyklingos dantų lankų formos, sąkandžio anomalijų 
etiologija, diagnostika, profilaktika. Žinios apie genetinių ir 
aplinkos faktorių įtaką sąkandžio formavimuisi ir veido kaulų 
augimui, specifinės ir nespecifinės ortodontinių anomalijų 
priežastys, priešlaikinio pieninių dantų netekimo reikšmę 
ortodontinių anomalijų susiformavimui. Bendri diagnostikos ir 
gydymo metodai. 
1.2. Galvos embriologija. 
Supratimas apie normalų veido, žandikaulių ir dantų augimą ir 
vystymąsi. 
1.3 Ląstelinė biologija.  
Ląstelių metabolizmas normaliomis ir patologinėmis 
sąlygomis, audinių formavimąsis ir proliferacija; kaulo, 
kremzlių, dantų ir raumenų vystymąsis, veido augimas, 
smilkininio žandikaulio sąnario, dantų poslinkiai ir minkštųjų 
audinių pokyčiai  ortodontinio gydymo metu; šaknų rezorbcijos 
mechanizmai. 
1.4. Veido vystymosi anomalijų diagnostika.  

22 157 179 18 Išmokti 
studijuojamas 
temas. Išmokti 
vertinti ortodontinę 
būklę; apibrėžti 
indikacijas 
gydytojo ortodonto 
konsultavimui; 
suprasti ir 
interpretuoti 
ortodontinio  ir 
radiologinio 
ištyrimo rezultatus. 
Išmokti veido 
vystymosi eigą, 
anomalijų 
diagnostikos, 
cefalograminio 
tyrimo ir įvertinimo 
pagrindų. Žinoti 
ortodontinio ligonių 
paruošimo gydymo 



Cefalograminis tyrimas, cefalogramų įvertinimas.  
1.5.Ortodontinio ligonių paruošimo ortognatinei chirurgijai 
pagrindai. Pooperacinis gydymas. Okliuzijos korekcija. 
Pacientų konsultavimas, anamnezės surinkimas, taktiško 
bendravimo su pacientais principai. Gydymo planavimas, 
papildomų tyrimų skyrimo indikacijos, bendradarbiavimas su 
kitų sričių specialistais, sudarant išsamų ligonio gydymo planą. 

ortognatinei 
chirurgijai ir 
pooperacinio 
pagrindus.  
Išmokti sudaryti 
ortodontinio tyrimo 
planą, nustatyti 
žalingus veiksnius, 
sąlygojančius 
sąkandžio 
patologiją 

2.Endodontijos pagrindai  
2.1.Ultragarsiniai instrumentai, jų taikymas endodontinio 
gydymo metu. Mikroskopo sandara, jo taikymo ypatumai 
endodontinio gydymo metu: ultragarsinių prietaisų ypatumai 
endodontijoje, instrumentų tipai, lydiniai, naudojimo principai, 
mikroskopo sandara, darbo su jais principai bei naudojimo 
ypatumai. 
2.2. Endodontijoje naudojami antibakteriniai preparatai, 
bendrinėmis ligomis sergančių pacientų gydymo ypatumai: 
antibakteriniai preparatai, skausmo kontrolės ypatumai. 
2.3. Endodontologinio paciento ištyrimas, endodontinių 
susirgimų klasifikacija, diagnostika: paciento nusiskundimai ir 
anamnezės rinkimas, klinikinis ištyrimas (intraoralinis, 
ekstraoralinis), endodontinėje diagnostikoje naudojami testai, 
jų atlikimo ypatumai, periodonto destrukcijos laipsnio 
nustatymas, dantų paslankumas, endodontinių susirgimų 
klasifikacija 
2.4. Diferencinė endodontinių susirgimų diagnostika: 
endodontinės-periodontologinės patologijos aspektai bei 
diagnostikos ypatumai. 
2.5. Endodontinių susirgimų etiopatogenezė, mikrobiologiniai 
endodontinės patologijos aspektai: etiologija, pulpito 
patogenezės mechanizmas, pulpos nekrozė, jos tipai, viršūninio 
periodontito patogenezės mechanizmas 

6 60 66 14 Išmokti diagnozuoti 
endodontinius 
susirgimus bei 
diferencijuoti nuo 
gretutinės 
patologijos 
 
Žinoti šiuolaikinio 
endodontinio 
gydymo galimybes 
bei prognozę.  
 
Suprasti ir 
interpretuoti 
endodontinio 
ištyrimo rezultatus. 
Mokėti įvertinti 
endodontinę 
patologiją, suteikti 
ūmią pagalbą 
apydančio pūlinių 
atvejais 

3. Periodontologijos pagrindai 
3.1. Periodonto ligų etiologija. Mikroorganizmų vaidmuo 
periodonto ligų vystymuisi. Dantų apnašų mikroflora. Burnos 
mikroflora. Periopatogenai. Periodonto būklę sunkinantys 
mikroorganizmai. Virusų reikšmė periodonto ligų vystymuisi. 
Periodontito antibakterinio gydymo ypatumai, gydymo 
prognozė. Burnos skalikliai. Mechaninės mikroorganizmų 
kontrolės priemonės. 
3.2. Periodontologinio ligonio ištyrimas. Paciento skundai ir 
anamnezės rinkimas. Klinikinis tyrimas (intraoralinis, 
ekstraoralinis). Periodontinių kišenių zondavimo gylio ir 
alveolės kaulo rezorbcijos įvertinimas. Furkacijų pažeidimai. 
Alveolės kaulo defektai. Mukogingivaliniai defektai. Dantų 
paslankumas;. Fremitus. 
3.3. Periodonto ligų klasifikacija. Gingivitų klasifikacija 
Klinikiniai dantų apnašų sukeltų dantenų pažeidimų požymiai. 
Ne dantų apnašų sukelti dantenų pažeidimai. Gingivitai, susiję 
su sisteminiais susirgimais, hormoninėmis būklėmis, 
vartojamais medikamentais. Lėtinis periodontitas. Agresyvusis 
periodontitas. Periodontinis abscesas. Opinė nekrozinė liga. 
Periodontitas susijęs su sisteminėmis ligomis. Mukogingiviniai 
defektai.  
3.4. Periodonto ligų gydymo ypatumai 
Periodonto ligų gydymo gydymo planavimas ir gydymo 
principai. Periodonto ligų gydymo fazės: higieninė, 

15 90 105 15 Mokėti vertinti 
periodonto 
sveikatą; apibrėžti 
indikacijas 
gydytojo 
periodontologo 
konsultavimui; 
suprasti ir 
interpretuoti 
periodontologinio ir 
radiologinio 
ištyrimo bei 
periodontologinio 
gydymo rezultatus; 
nustatyti 
palaikomojo 
gydymo dažnį 



periochirurginė, palaikomasis gydymas. Periodontologinių 
pažeidimų gydymo prognozė ir profilaktika. 
3.5. Sisteminės ligos ir periodonto patologija. Paveldimi 
periodonto ligų rizikos faktoriai. Įgyti ir aplinkos periodonto 
ligų rizikos faktoriai. Imuninė uždegiminė reakcija. 
Periodontologinės ir bendros rizikos sąsajos. Periodonto 
patologija ir diabetas. ŽIV, AIDS pasireiškimas periodonte. 
Periodontitas ir amžius. Periodonto ligos ir nėštumas. 
Kraujagyslių-širdies ligos ir periodonto patologija. 
Medikamentai ir periodonto sveikata. Genetinė, aplinkos ir 
elgesio įtaka periodonto infekcijoms.  
4. Vaikų odontologija 
1. Dantų užuomazgų, pieninių ir nuolatinių dantų rentgeninė 
anatomija vaikų amžiuje. 
2. Dantų vystymosi anomalijų klinikinė ir radiologinė 
diagnostika 
3. Dantų traumų klinikinė radiologinė diagnostika 
4. Vaikų ir paauglių kraštinio periodonto anatomija, fiziologija. 
5. Vaikų ir paauglių gingivitai, periodontitai 
6. Dantų karieso sukeltų uždegiminių veido ir žandikaulių ligų 
diagnostika, gydymas. 
7. Bendravimo su skuirtingo amžiaus pacientais ypatumai 
vaikų odontolgo praktikoje 

6 60 66 14 Mokėti vertinti 
vaikų veido kaulų 
rentgenologinius 
tyrimus, žinoti 
dantų traumų 
diagnostiką ir 
gydymą, žinoti 
vaikų burnos 
anatomijos ir 
fiziologijos 
ypatybes. 
Mokėti diagnozuoti 
gydyti dantų 
karieso sukeltas 
uždegimines veido 
ir žandikaulių ligas 

5. Odontologinės priežiūros teisiniai ir vadybos aspektai 
5.1. Teisės aktai, reglamentuojantys odontologinės priežiūros 

paslaugų teikimą Lietuvoje. 
5.2. Privalomi ir rekomenduojami dokumentai odontologo 

praktikoje, jų pildymo ypatumai, pasitaikančios klaidos. 
5.3. Pacientų teisė į žalos sveikatai atlyginimą. Odontologinės 

sveikatos priežiūros įstaigų ir odontologų atsakomybė. 
5.4. Paciento informavimas ir jo sutikimo gavimas. 
5.5. Odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 

reikalavimai. 
5.6. Odontologinės sveikatos priežiūros įstaigų ataskaitos, jų 

institucinė priežiūra ir kontrolė. 
5.7. Profesinė etika. Aptarnavimas odontologijos įstaigoje. 

Odontologo ir paciento santykiai. Pacientų skundai ir jų 
analizės lygmenys. Konfliktų sprendimas. 

10 60 70 10 Paskaitų, pratybų 
medžiagos, 
įstatymų, literatūros 
skaitymas ir analizė 

6.Ortopedinės odontologijos pagrindai 
Dantų ir dantų lankų, periodonto funkcinė anatomija. 
Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario funkcinė anatomija, 
sukimosi ašys. Centrinis santykis, centrinė okliuzija, 
maksimalus kontaktavimas, įprastas kandimas. Centrinio 
žandikaulių santykio nustatymas ir registravimas. Ekscentriniai 
apatinio žandikaulio judesiai, apatinio žandikaulio ribiniai 
judesiai. Kandžių vedimas, ilčių vedimas. Artikuliatoriai, jų 
panaudojimas. Aksiografija. Tarpžandikaulinis aukštis. 
Tarpžandikaulinio aukščio nustatymas ir registravimas. 
Sąkandžių tipai ir jų ypatybės. Osseointegracija, implantų 

20 125 145 15 Įsisavinti terines 
ciklo žinias, mokėti 
jas riatikyti 
praktikoje. Žinoti, 
kada reikalinga 
odontologo 
ortopedo 
konsultacija ir 
gydymas. 



vystymosi istorija, implantų medžiagos ir rūšys. Indikacijos ir 
kontraindikacijos implantacijai, implantų sistemos. 17. 
Implantų biomechanika, terminai, chirurginio gido gamyba ir 
reikalingumas. SAŽ sąnario susirgimų klasifikacija, patologinė 
anatomija, SAŽs disfunkcijų etiologija, diagnostika ir 
gydymas. Antdantinės apsauginės plokštelės, kapos, 
pozicionieriai. Kramtymo sistemos parafunkcijos ir jų 
gydymas. Lanko-atraminių protezai. Dalinės plokštelės, jų 
skirtumas nuo lanko-atraminių protezų. Immediat protezai. 
Bedančių žandikaulių klasifikacija. Žandikaulių kaulo 
fiziologija netenkant normalaus.funkcinio apkrovimo. 
Suprakonstrukcijos (Overdentures). Daliniai fiksuoti protezai. 
Laikini protezai. Endodontiškai sugydytų dantų atstatymas. 
Okliuzinė trauma ir jos gydymas. Veido ir žandikaulių srities 
protezavimas.  

 
Vertinimo strategija Svoris 

proc. 
Atsiskaity
mo laikas  

Vertinimo kriterijai 

Teorinių žinių vertinimas 
žodžiu 

50 Ciklo 
pabaigoje 

Pateikiama po vieną klausimą iš kiekvienos ciklo temos. 
Klausimai skirti odontologijos žinioms įvertinti.  

Praktinių įgūdžių vertinimas  
 

50 Ciklo 
pabaigoje 

Paciento burnos sveikatos savarankiškas ištyrimas ir teisingas 
nurodytų diagnostinių ir gydomųjų procedūrų atlikimasbei 
individualus paciento gydymo plano sudarymas, stebint rezidento 
vadovui. 

   Galutinį ciklo įvertinimą sudaro teorinių žinių ir praktinių 
įgūdžių įvertinimų vidurkis. 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Ortodontijos pagrindai 

Privalomoji literatūra 

I.Balčiūnienė ir kiti 2008 Klinikinė odontologija  Vilnius,  „Vaistų žinios“ 

W.R.Proffit 2015 Contemporary orthodontics 5th edition Mosby 

Periodontologijos pagrindai 

Privalomoji literatūra 

N.P. Lang, J.Lindhe 2011 Clinical periodontology and 
implant denstitry (vol. 1 
and 2) 

(6th ed.) Wiley- Blackwell  

A.Rimkevičius, L. 
Zaleckas ir kiti 

2014 Burnos patologija  VU leidykla 

A.Rimkevičius ir kiti 2011 Plokščioji kerpligė  VU leidykla 

Laskaris G. 2005 Treatment of Oral Diseases  Thieme 

I.Balčiūnienė ir kiti 2008 Klinikinė odontologija  Vilnius,  „Vaistų žinios“ 
J. Žekonienė, D. 
Ivanauskaitė, A. Pūrienė. 

2008 Kraštinis periodontas ir jo 
patologija 

 Kraštinis periodontas ir jo 
patologija 

Pūrienė A. ir kt. 2008 Burnos higienisto veikla: teorija 
ir praktika 

168-206 Vilnius: Vaistų žinios 
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epidemiologija, klasifikacija. Apeksofikacija, 
apeksogenezė. 
2. Dantų vainikų ir šaknų lūžiai. Diagnostika, 
pirmosios pagalbos suteikimo principai, 
gydymo ir radiologinio sekimo etapai. 
3. Dantų išnirimai. Diagnostika, pirmosios 
pagalbos suteikimo principai bei gydymo 
etapai ir prognozę apsprendžiantys veiksniai. 
4. Traumuotų dantų įtvėrimo principai ir 
metodai. 
5. Atokiosios dantų traumų komplikacijos. 
Rezorbcijų klasifikacija, diagnostikos bei 
gydymo principai. 
6. Radiologinė diagnostika su tūrinės 
kompiuterinės tomografijos tyrimo analize 
dantų traumų ir jų komplikacijų 
diagnostikoje ir diferencinėje diagnostikoje. 
 

    Išnagrinėti naujausius mokslinės 
literatūros šaltinius. 
Parašyti diagnozes pagal pateiktas 
skirtingų dantų trauminių pažeidimų 
atvejus. 
Diagnozuoti ir pateikti gydymo bei 
atvejo sekimo planus dantų vainikų ir 
šaknų lūžių atveju pagal pateiktas 
skirtingus dantų trauminių pažeidimų 
atvejus. 
Paruošti ir pristatyti mokslinės 
literatūros duomenis apie dantų įtvarų 
tipus, jų dėjimo metodus, privalumus 
ir trūkumus. Pademonstruoti 
gebėjimą uždėti kompozito-vielos 
įtvarą fantomo burnoje. 
Savarankiškai vertinti matomus 
tūrinėje kompiuterinėje tomografijoje 
vaizdus 

 
Vertinimo strategija Svoris 

proc. 
Atsiskait
ymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Testas  
100 

Ciklo 
pabaigoje 

Testą sudaro atviri klausimai su pateikta vizualine bei 
aprašomąja medžiaga apibūdinančia skirtingus, seminarų metu 
aptartus trauminius pažeidimus bei jų galimas komplikacijas. 
Būtina pateikti tikslią diagnozę, aptarti galimas komplikacijas, 
atvejo sekimą bei prognozę remiantis seminarų metu 
nagrinėtais naujausiais literatūros šaltiniais. Kiekvienas 
atsakytas klausimas vertinamas 0-10 balų sistemoje. Bendras 
balas rašomas susumavus atskirų klausimų balus ir išvedus 
aritmetinį vidurkį.  
 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir 
leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
Andreasen JO, Andreasen 
FM, Andersson L 

2005 Textbook and Colour Atlas 
of Traumatic Injuries to the 
Teeth 

 Blackwell Munksgaard 

Kiekvienam seminarui 
pateikiami straipsnių 
rinkiniai, atitinkantys 
nagrinėjamą temą ir 
apimantis naujausius 
mokslinės literatūros 
šaltinius 

    

 
  



 
Ciklo pavadinimas Kodas 
Biostatistikos pagrindai veido ir žandikaulių chirurgijoje VZCHI 514 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc. dr. L. Zaleckas  
Kitas (-i) : doc. A. Jakaitienė 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus 
ir medicininės genetikos katedra, Santariškių g. 2, 
LT-08661 Vilnius 

Studijų tipas Ciklo  lygmuo Ciklo  tipas 
Laipsnio nesuteikiančios studijos  Privalomasis 
Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Praktinis darbas rezidientūros bazėje 
 

I- ieji rezidentūros 
studijų metai 

Lietuvių 

Reikalavimai studijuojančiam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Medicinos gydytojas  
 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Nėra 
 

Ciklo apimtis 
kreditais 

Visas rezidento 
darbo krūvis 
valandomis 

Kontaktinio 
darbo valandos 

Savarankiško darbo valandos 

3 80 66 14 

Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 
Cikle siekiama ugdyti gebėjimus rinkti, kaupti, interpretuoti ir analizuoti klinikinių tyrimų duomenis, juos pateikti, 
korektiškai aprašyti; ugdyti gebėjimus kritiškai vertinti klinikinių tyrimų rezultatus, skelbiamus mokslinėje 
literatūroje, įvertinti išvadų ir pateiktų rezultatų patikimumą bei pagrįstumą. Ugdyti analitinį ir kritišką mąstymą 
pasirenkant literatūros šaltinius, įvertinant jų svarbą ir patikimumą mokslinėje erdvėje.  
 
Programos studijų 
siekiniai 

Ciklo studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Bendrosios kompetencijos 

Nuolatinis 
tobulėjimas 
profesinėje veikloje ir 
mokslinių tyrimų 
organizavimas bei 
dalyvavimas juose 
 

Literatūros šaltinių 
pasirinkimas ir kritinis 
vertinimas. Panaudotų 
statistinių modelių 
moksliniuose straipsniuose 
atpažinimas; 
Panaudotų statistinių metodų 
tinkamumo vertinimas; 
Publikuotų rezultatų 
patikimumo įvertinimas 
Klinikinių duomenų tipai ir 
kaupimas;  
Klinikinių duomenų 
paruošimas statistinei analizei 
priklausomai nuo duomenų 
tipo, gebėjimas parinkti 
tinkamus metodus duomenų 
analizei; 
Gautų rezultatų tinkamas 
pateikimas ir grafinis 
vaizdavimas. 
 

 
 

 Paskaitos ir 
seminarai virtualioje 
erdvėje 

 Praktiniai 
užsiėmimai 
kompiuterių klasėje 

 Mokslinių straipsnių 
analizė  

 Diskusijos su 
gydytojais 
rezidentais 

Praktinių darbų 
atsiskaitymas 
Testas raštu 

 
Ciklo turinys 

Temos Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų 
laikas ir užduotys 
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Užduotys 

Iš viso  20 20 26 66 14  
1.1 Medicininės literatūros 

analizavimo principai 
1.2 Patikimų literatūros šaltinių 

atranka 
1.3 Kritiškas literatūros šaltinių 

vertinimas 

     Pasirinkti literatūros 
šaltinius pagal jų 
patikimumą   

2.1 Statistinių duomenų analizės 
principai 

2.2 Parametriniai ir 
neparamentriniai testai 

2.3 Statistinų metodų pasirinkimas 
2.4 Statistinių metodų analizė 
2.5 Eksperimentai ir jų rūšys, 

eksperimentinių tyrimų 
patikimumas 

2.6 Apklausos, klausimynai, anketų 
klausimų skalės ir jų 
pasirinkimas 

     Literatūros 
paskaitos tema 
skaitymas; praktinių 
užduočių, skirtų 
savarankiškam 
darbui, atlikimas; 
pasiruošimas 
praktiniams 
darbams. 

3.1 Klinikinių duomenų tipai, jų 
kaupimo principai 
3.2 Klinikinių duomenų paruošimas 
statistinei analizei 
3.3 Mokslinių publikacijų rengimas 
spaudai 
3.4 Mokslinės publikacijos etika 

     Literatūros 
paskaitos tema 
skaitymas; praktinių 
užduočių, skirtų 
savarankiškam 
darbui, atlikimas; 
pasiruošimas 
praktiniams 
darbams. 

 
Vertinimo strategija Svoris, 

proc. 
Atsiskaitymo 
laikotarpis 

Vertinimo kriterijai 

Praktiniai darbai 30 % Ciklo metu Praktinių darbų atsiskaitymu įvertinamas 
rezidentų gebėjimas praktiškai parinkti ir 
pritaikyti tinkamus statistikos metodus 
konkrečioms situacijoms. Ciklo metu yra 
Microsoft Excel (15%) ir R commander 
(15%) atsiskaitymai realizuojant konkrečias 
užduotis kompiuteriu. Prie kiekvienos 
atsiskaitymo užduoties ar uždavinio yra 
pateikiamas jos vertinamas balais. Atskiro 
atsiskaitymo balų suma lygi 10. 
Neatsiskaičius nors vieno praktinio darbo, 
neleidžiama laikyti egzamino. Praktinių 
darbų atsiskaitymo perlaikymo ciklo metu 
nėra. 

Mokslinių straipsnių analizė 15 % Ciklo pabaigoje Rašto darbas, kuriame vertinami 3 pasirinktų 
mokslinių straipsnių statistinių metodų 
parinkimas ir publikuotų rezultatų 
patikimumas. 



Egzaminas raštu 55 % Ciklo pabaigoje Egzaminu yra įvertinamas rezidentų 
gebėjimas analitiškai ir kritiškai vertinti 
statistinio modeliavimo rezultatus. Sesijos 
metu laikomas egzaminas raštu (55 proc.), 
kuris yra testo tipo. Prie kiekvieno egzamino 
klausimo yra pateikiamas vertinamas balais. 
Visų egzamino balų suma lygi 10, o 
egzamino klausimų vertinimo kriterijai yra 
pateikiami rezidentams raštu prieš paskutinę 
semestro paskaitą interneto puslapyje 
http://web.vu.lt/mf/a.jakaitiene/.  

 
Autorius Leidimo metai Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. ar 
leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai 
V. Čekanavičius, 
G. Murauskas 

2001, 2002, 
2009 

STATISTIKA ir 
jos taikymai. I, II, 
III d. 

 Vilnius, TEV 

B. Dawson, R. G. 
Trapp . 

2003 Basic & Clinical 
Biostatistics. 

 www.accessmedicine.com 

  Critical care, 
Review of medical 
statistics 

 http://ccforum.com/series/CC_
Medical 

J. Dadonienė, K. 
Žagminas, A. 
Beržanskytė. 

2013 Introduction to 
research 
methodology 

 Vilniaus university, 
http://www.vu.lt/site_files/LD/
Introduction_methodology_20
13.pdf 

M. J. Crawley. 2005. Statistics: an 
introduction using 
R 

 Wiley,  http://www.bio.ic.ac.u
k/research/crawley/statistics/ 

J. Fox 2005 The R 
Commander: A 
Basic-Statistics 
Graphical User 
Interface to R 

 http://www.jstatsoft.org/v14/i0
9/paper 

V. Čekanavičius, 
G. Murauskas 

2001, 2002, 
2009 

STATISTIKA ir 
jos taikymai. I, II, 
III d. 

 Vilnius, TEV 

  



 
Ciklo pavadinimas Kodas 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija II VZCHI 521 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Linas Zaleckas  
Kitas (-i): asist. Andrius Talijūnas, lekt. dr. Rūta 
Rastenienė 

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika, Burnos, 
veido ir žandikaulių chirurgijos centras 

Studijų tipas Ciklo  lygmuo Ciklo  tipas 
Laipsnio nesuteikiančios studijos  Privalomasis 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinės studijos, praktinis darbas 

rezidentūros bazėse  
II- ieji rezidentūros studijų metai Lietuvių 

Reikalavimai studijuojančiam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Medicinos magistras, medicinos gydytojas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Nėra 
 

Ciklo apimtis 
kreditais 

Visas rezidento darbo 
krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

52 ECTS kreditai 1382 1180 202 
Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas – tarpasmeninis bendravimas ir vadovavimasis geros klinikinės praktikos taisyklėmis; nuolatinis 
tobulėjimas profesinėje veikloje ir mokslinių tyrimų organizavimas bei dalyvavimas juose; bazinės veido ir 
žandikaulių chirurgijos žinios; darbo stacionare, priėmimo skyriuje ir ambulatorijoje planavimo ir 
organizavimo principų išmanymas ir taikymas; patologijos diagnozavimas, gebėjimas sudaryti tyrimų bei 
gydymo planą bei taikyti reikiamą gydymą; sveikatos mokymas ir epidemiologija veido ir žandikaulių 
chirurgijoje; tarpdisciplininis bendradarbiavimas veido ir žandikaulių chirurgijoje 
 

Programos 
studijų siekiniai 

Ciklo studijų siekiniai Studijų metodai 
Vertinimo 
metodai 

Bendrosios kompetencijos 

Tarpasmeninis 
bendravimas ir 
vadovavimasis 
geros klinikinės 
praktikos 
taisyklėmis  

Gebės savarankiškai bendrauti su pacientu ir jo 
artimaisiais, aptariant bendrinę bei odontologinę 
būklę; 
Gebės bendrauti su kolegomis, padėjėjomis, kitų 
specialybių rezidentais bei studentais;  
Gebės pateikti įvairias klinikines situacijas bei 
nagrinėtą literatūrą skirtingų grupių 
klausytojams;  
Gebės kritiškai vertinti savarankiško darbo 
galimybes;  
Gebės kartu su ciklo vadovu dalyvauti studentų 
praktiniuose darbuose;  
Gebės atlikti mokslinių darbų analizę, rezultatų 
interpretavimą bei jų galimą pritaikymą 
klinikinėje praktikoje. 

 
 

 Praktiniai 
seminarai 

 Klinikinis darbas 
skyriuje 
kuruojant 
paskirtus 
pacientus 

 Klinikinis darbas 
ambulatorijoje 
konsultuojant 
paskirtus 
pacientus 

 Diskusijos su 
gydytojais ir 
rezidentais 

 Literatūros 
studijavimas 

 Praktikinių darbų 
ir seminarų 
studentams 
organizavimas ir 
dėstymas 

 Literatūros 
analizė ir 
aptarimas 

Rezidento 
stebėjimas jam 
bendraujant su 
kolegomis ir 
pacientais 
Praktinių 
situacijų analizė 
Studentų 
atsiliepimai 
Nagrinėtos 
literatūros 
pristatymas 
kolegoms 



Klinikinis darbas 
stacionare 

Nuolatinis 
tobulėjimas 
profesinėje 
veikloje ir 
mokslinių tyrimų 
organizavimas bei 
dalyvavimas juose 

Projektų vykdymo principai, įtraukiant etinius 
aspektus 
Mokslinių darbų analizė, interpretavimas ir 
pritaikymas savo praktikoje 
Gebėjimas atnaujinti savo žinias ir praktiką 
Savo darbo veiklos kritiškas vertinimas 
Darbas su studentais 
Mokslinių darbų analizė, interpretavimas ir 
pritaikymas savo praktikoje 
 
 

Savarankiškas 
rezidento darbas. 
Baigiamojo darbo 
ruošimas. 
Praktikos darbų ir 
seminarų studentams 
organizavimas ir 
dėstymas 
Literatūros 
analizavimas ir 
aptarimas 
Klinikinis darbas 
stacionare 

Apklausa žodžiu. 
Praktinių situacijų 
sprendimas 
Studentų ir kolegų 
atsiliepimai 
Rezidento 
dienyno įrašų 
įvertinimas 
Nagrinėtos 
literatūros 
pristatymas 
kolegoms. 

Dalykinės kompetencijos 

Bazinės veido ir 
žandikaulių 
chirurgijos žinios 

Žino normalų bendrą organizmo bei veido 
ir žandikaulių sistemos vystymąsi, 
anatomiją, fiziologiją bei jų amžiaus ir 
lyties ypatybes;  
Žino burnos, veido ir žandikaulių srities 
fiziologiją bei jų amžiaus ir lyties ypatybes; 
burnos, veido ir žandikaulių srities 
patologiją 

Klinikinių situacijų 
analizė. 
Savarankiškas rezidento 
darbas. 
Seminarai.  
Klinikinis darbas 
ambulatorijoje ir 
stacionare 

Klinikinių situacijų 
sprendimas. 
Rezidento pildytos 
medicininės 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas. 
Apklausa žodžiu. 
Klinikinio darbo su 
pacientu vertinimas 

Darbo stacionare, 
priėmimo skyriuje ir 
ambulatorijoje 
planavimo ir 
organizavimo 
principų išmanymas 
ir taikymas  

Darbo organizavimas 
Darbo veiklos vertinimas 
Darbo prioritetų nustatymas ir laiko 
planavimas; 
Informacijos ir duomenų srautų valdymas; 
Dokumentų valdymas 
Geba teisingai pildyti paciento medicininę 
dokumentaciją . Išmano dokumentų 
valdymo ir archyvavimo principus, pritaiko 
juos darbo vietoje. 

Klinikinis darbas 
stacionare 
Budėjimai priėmimo 
skyriuje 
Asistavimas operacijoms 
Praktinis seminaras 
 

Praktinių situacijų 
sprendimas 
Rezidento 
užpildytos 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas 
 

Patologijos 
diagnozavimas, 
gebėjimas sudaryti 
tyrimų bei gydymo 
planą bei taikyti 
reikiamą gydymą. 

Mokės laiku ir tinkamai pildyti medicinos 
dokumentus; 
Mokės diagnozuoti ir gydyti nosies, 
akiduobės kaulų lūžius, vaikų traumas, 
daugybines ir kombinuotas veido traumas, 
sinusitus, seilių liaukų uždegimines ligas. 
Akmenligę. 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, 
kuruojant paskirtus 
pacientus 
Budėjimai priėmimo 
skyriuje 
Dalyvavimas 
konsultacijose 
Darbas operacinėje 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 
Gydytojų ir 
pacientų vertinimai 

Tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas 
veido ir žandikaulių 
chirurgijoje 

Žino bendradarbiavimo reikšmę ir sugeba 
bendradarbiauti su LOR gydytojais gydant 
sinusitus, su gydytojais odontologais 
gydant dantų traumas ir odontogeninius 
sinusitus.  
Geba diferencijuoti ir nuspręsti, kada 
nukreipti pacientą kito specialisto 
konsultacijai 

Seminarai 
Konsultacijos 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, 
kuruojant paskirtus 
pacientus 
Dalyvavimas 
konsultacijose 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno peržiūra 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 



Sveikatos mokymas 
ir epidemiologija 
veido ir žandikaulių 
chirurgijoje 

Geba profesinių veiksmų riziką savo paties 
sveikatai ir imtis priemonių apsisaugojant 
nuo jų.  
Žino veido traumų ir jų komplikacijų 
prevencijos priemones, rizikos veiksnius. 
Žino epidemiologinių tyrimų dizaino ir 
atlikimo burnos sveikatos srityje principus 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės situacijos 
sprendimas 
Paciento 
konsultavimas 
stebint ciklo 
vadovui 

Ciklo turinys  



Temos 

Kontaktinio darbo 
valandos  

Savarankiškų studijų laikas ir 
užduotys 
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Užduotys 

 40 120 1020 1180 202  

1. Nosies kaulų ir 
akiduobės lūžių gydymas: 
lūžių klinika, diagnostika, 
operacinio gydymo metodai, 
pooperacinė reabilitacija 
 
 
 
 
2. Apatinio žandikaulio 
sąnarinės ataugos lūžių 
gydymas. Gydymo ypatumų 
priklausomybė nuo pacientų 
amžiaus; indikacijos 
konservatyviam ir 
operaciniam  gydymui; 
konservatyvaus ir operacinio 
gydymo metodikos, jų 
privalumai ir trūkumai 
 
3. Vaikų minkštųjų 
audinių, veido kaulų ir 
dantų traumos: sužalojimų 
ypatybės vaikų amžiuje; 
žaizdų bei kaulų lūžių 
gydymo ir gijimo ypatumai 
vaikų amžiuje; pirmoji 
pagalba. Indikacijos 
konservatyviam ir 
operaciniam gydymui; 
operacijų ypatumai vaikų 
amžiuje 
 
4. Kombinuotos veido 
traumos. 
Etiologija, klinika, pirmoji 
pagalba jų atvejais. 
Gydymas, pasekmės, 
reabilitacija. Indikacijos 
konservatyviam ir 
operaciniam gydymui, 
įvairių gydymo metodų 
privalumai bei trūkumai.   
Trauminiai nervų ir 

     Išmokti diagnozuoti ir gydyti 
nosies ir akiduobės kaulų 
lūžius, apatinio žandikaulio 
sąnarinės ataugos lūžius,  
kombinuotas ir daugybines 
veido traumas, seilių liaukų 
ligas, specifinius veido srities 
uždegimus 
 
Mokėti parinkti tinkamus 
gydymo metodus esant 
sąnarinės apatinio žandikaulio 
ataugos lūžiams, taip pat esant  
daugybinei veido traumai, 
mokėti sudaryti tinkamą 
gydymo planą, išmokti 
operacijų technikas, 
pooperacinį gydymą.  
 
 
Žinoti vaikų veido traumų 
ypatybes ir gydymo skirtumus, 
lyginant su suaugusiais 
pacientais, mokėti jas gydyti. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



stambiųjų kraujagslių 
pažeidimai; veido traumų 
komplikacijos bei jų 
prevencija. 
 
5. Daugybinų veido srities 
lūžių gydymas.  
Operacijos apimties, laiko ir 
metodų pasirinkimas; 
gydymo taktika politraumų 
atveju 
 
6. Žandinio ančio 
patologija. 
Ūmus ir lėtinis žandinio 
ančio uždegimas; žandinio 
ančio uždegimo priežastys. 
Odontogeninio sinusito 
etiologija ir patogenezė, 
klinika, diagnostika.  
Svetimkūnių žandiniame 
antyje etiologija, diferencinė 
diagnostika ir gydymo 
principai. Ūmaus ir lėtinio 
sinusito gydymo metodai. 
Lėtinio odontogeninio 
sinusito chirurginio gydymo 
indikacijos ir metodai. 
Bendradarbiavimas su kitų 
sričių medicinos specialistais 
Endoskopinių metodų 
taikymas sinusų patologijos 
gydyme. 
 
7. Neodontogeniniai ir 
specifiniai veido ir 
žandikaulių srities 
uždegimai.  
Žandikaulių, minkštųjų 
audinių, odos, limfinių 
mazgų, sinusų 
neodontogeninių uždegimų 
etiologija, patogenezė, 
klinika, diagnostika, tyrimo 
metodai. Konservatyvus ir 
chirurginis gydymas. Veido 
ir kaklo aktinomikozė, 
tuberkuliozė, sifilis. 
 
8. Seilių liaukų ligų 
diagnostika, tyrimo 
metodai, seilių liaukų ir 
latakų uždegimai. 
Seilių liaukų ligų 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Išmokti diagnozuoti, 
diferencijuoti ir gydyti 
pacientus sergančius ūmiu ir 
lėtiniu žandinio ančio 
uždegimu, atlikti susisiekimo 
su žandiniu ančiu plastiką,kitas 
žandinio ančio operacijas, 
pašalinti svetimkūnius iš 
žandinio ančio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Išmokti diagnozuoti ir gydyti 
neodontogeninius ir specifiniai 
veido ir žandikaulių srities 
uždegimus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Išmokti diagnozuoti ir gydyti 
uždegimines seilių liaukų ligas, 
akmenligę. Žinoti indikacijas 
endoskopinės technikos 
panaudojimui, išmokti 



 
Vertinimo strategija Svoris, 

proc. 
Atsiskaitymo 
laikotarpis 

Vertinimo kriterijai 

Teorinių žinių įvertinimas 50 Ciklo pabaigoje Pateikiama po vieną klausimą iš kiekvienos 
ciklo temos. Klausimai skirti teorinių žinių 
nagrinėtomis temomis įvertinimui. 

Praktinių įgūdžių įvertinimas 50 Viso ciklo metu Individualus paciento ištyrimas ir gydymo 
plano sudarymas, stebint rezidento vadovui.  

   Galutinį ciklo įvertinimą sudaro teorinių 
žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimų vidurkis. 

 
 

Autorius Leidimo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai 
Sudarytojas J. Olekas 2008 Veido, žandikaulių  Vilnius, Vaistų žinios 

klasifikacija; ligonio 
ištyrimas, tyrimo metodai, 
taikomi sergant seilių liaukų 
patologija. Ūmių ir lėtinių 
seilių liaukų ir latakų 
uždegimų etiologija ir 
patogenezė. Virusiniai ir 
bakteriniai uždegimai; 
epideminis parotitas; ūmūs 
seroziniai ir pūlingi parotitai. 
Lėtiniai parotitai. Ūmūs ir 
lėtiniai pažandinių, 
paliežuvinių ir mažųjų seilių 
liaukų uždegimai. 
 
9. Destrukciniai seilių 
liaukų pakitimai, seilių 
liaukų ir latakų akmenligė. 
Seilių liaukų akmenligės 
etiologija, patogenezė; 
akmenų susidarymą seilių 
liaukose aiškinančios 
teorijos. Akmenligės klinika, 
diagnostika, diferencinė 
diagnostika, gydymas; 
liaukos šalinimo indikacijos 
ir technika. Destrukcinių 
seilių liaukų pakitimų 
klasifikacija. Autoimuninės 
seilių liaukų ligos, jų 
diferencinė diagnostika ir 
gydymo principai. 
Ultragarsinė seilių liaukų 
ligų  diagnostika, tyrimų 
interpretavimas. Papildomi 
seilių liaukų ligų tyrimo 
metodai. 

endoskopinių seilių liaukų 
operacijų pagrindus 



 ir burnos chirurgija 
S.Pavilionis, P.Šileikis 1985 

 
Veido ir kaklo 
klinikinė anatomija 

 Vilnius 

Fonseca R.. 2000,  
 

2000 Oral and 
Maxillofacial 
Surgery 

 W.B. Saunders Company. 

     
Peterson L.J., Ellis E., 
Hupp J.R., Tucker M.R. 

2003 Contemporary oral 
and maxillofacial 
surgery 

 Mosby 

Pedlar J., Frame J.W. 2001  Oral and 
Maxillofacial 
surgery 

 Mosby 

    https://www.clinicalkey.com  
    www.emedicine.com 
Naujausia literatūra 
prienama Vilniaus 
universiteto 
prenumeruojamose 
duomenų bazėse, tokiose 
kaip  
Wiley Online Library, 
EBSCO Publishing, , 
Lippincott Williams & 
Wilkins ir kitose 

    

 
  



 
Ciklo pavadinimas Kodas 

Neurochirurgija  VZCHI 522 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Linas Zaleckas  
Kitas (-i): doc. dr. Saulius Ročka 

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinika, 
Neurochirurgijos centras arba VšĮ Respublikinėje Vilniaus 
universitetinės ligoninės Neurochirurgijos skyrius 

Studijų tipas Ciklo  lygmuo Ciklo  tipas 
Laipsnio nesuteikiančios studijos  Privalomasis 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinės studijos, praktinis darbas 

rezidentūros bazėse  
II- ieji rezidentūros studijų metai Lietuvių 

Reikalavimai studijuojančiam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Medicinos magistras, medicinos gydytojas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Nėra 
 

Ciklo apimtis 
kreditais 

Visas rezidento darbo 
krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo valandos 

6 ETCS 160 140 20 
Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas – ugdyti šias bendrąsias ir dalykines kompetencijas:  tarpasmeninis bendravimas ir vadovavimasis geros 
klinikinės praktikos taisyklėmis; darbo stacionare, priėmimo skyriuje ir ambulatorijoje planavimo ir organizavimo 
principų išmanymas ir taikymas; patologijos diagnozavimas, gebėjimas sudaryti tyrimų bei gydymo planą bei taikyti 
reikiamą gydymą; tarpdisciplininis bendradarbiavimas veido ir žandikaulių chirurgijoje 
Programos studijų 

siekiniai 
Ciklo studijų siekiniai Studijų metodai 

Vertinimo 
metodai 

Bendrosios kompetencijos 

Tarpasmeninis 
bendravimas ir 
vadovavimasis geros 
klinikinės praktikos 
taisyklėmis   

Bendravimas su pacientu 
Bendravimas su kolegomis ir pagalbiniu 
personalu 
Bendravimas su paciento artimaisiais 
Žino asmens duomenų konfidencialumo 
užtikrinimo principus; gerbia pacientų teisę į 
konfidencialumą 
Žino kitų medicinos specialybių funkcijas ir 
geba atpažinti, kada jos reikalingos 
individualiam pacientui; geba efektyviai 
bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros 
specialistais. 

Dalyvavimas konsultacijose 
Diskusijos su gydytojais ir 
rezidentais 
Literatūros studijavimas 
 

Praktinių 
situacijų analizė  
Rezidento 
užpildytos 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas 
 

Dalykinės kompetencijos 
Darbo stacionare, 
priėmimo skyriuje ir 
ambulatorijoje  
planavimo ir 
organizavimo 
principų išmanymas 
ir taikymas 

Darbo organizavimas 
Darbo veiklos vertinimas 
Darbo prioritetų nustatymas ir laiko 
planavimas; 
Dokumentų valdymas. 

Klinikinis darbas stacionare 
Budėjimai priėmimo skyriuje 
Asistavimas operacijoms 
Praktinis seminaras 

Praktinių 
situacijų 
sprendimas 
Rezidento 
užpildytos 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas 

Patologijos 
diagnozavimas, 
gebėjimas sudaryti 
tyrimų bei gydymo 
planą bei taikyti 
reikiamą gydymą. 

Mokės laiku ir tinkamai pildyti medicinos 
dokumentus; 
Mokės diagnozuoti ir gydyti diagnozuoti ir 
diferencijuoti įvairias galvos kaulų ir 
smegenų traumas, įvertinti paciento refleksus, 
sąmonę, nustatyti traumos sunkumą; 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, 
kuruojant paskirtus pacientus 
Budėjimai priėmimo skyriuje 
Dalyvavimas konsultacijose 
Darbas operacinėje 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento 
pildytų ligos 
istorijų įrašų 



įvertinimas 
Gydytojų ir 
pacientų 
vertinimai 

Tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas 
veido ir žandikaulių 
chirurgijoje 

Žino bendradarbiavimo reikšmę ir sugeba 
bendradarbiauti su neurochirurgais, 
neurologais gydytojais gydant galvos traumas 
Išmano veido kaulų rentgenogramų analizę; 
specialiųjų tyrimų duomenų (echoskopijos, 
KT, MBR ir kt.) bei laboratorinių tyrimų 
rezultatų vertinimą 
Geba įvertinti paciento veiksnumą ir žino, 
kaip elgtis su neveiksniu pacientu 
Geba įvertinti kvėpavimo takų praeinamumą, 
kvėpavimą,  kraujotaką, neurologinius 
sutrikimus, moka teikti būtinąją neatidėliotiną 
pagalbą ištikus gyvybei povojingai būklei 
Geba diferencijuoti ir nuspręsti, kada 
nukreipti pacientą kito specialisto 
konsultacijai 

Seminarai 
Konsultacijos 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, 
kuruojant paskirtus pacientus 
Dalyvavimas konsultacijose 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento 
pildytų ligos 
istorijų įrašų 
įvertinimas 

 
Ciklo turinys 

Temos 

Kontaktinio 
darbo valandos 

Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 

T
eo

ri
ja

 

Pr
ak

ti
ka

 

V
is

as
 k

on
ta

kt
in

is
 

da
rb

as
 

Sa
va

ra
n

ki
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as
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as
 

Užduotys 

Iš viso  20 120 140 20  

1. Išsamus neurochirurginis 
paciento ištyrimas. 
Kraniogramų ir 
spondiliogramų, angiogramų, 
galvos ir stuburo KT bei MBR 
įvertinimas esant neurologinei 
patologijai. 
2. Smegenų edema, 
etiopatogenezė, klinikiniai 
simptomai, diagnostika. 
Medikamentinis gydymas, 
indikacijos chirurginiam 
gydymui ir chirurginio gydymo 
principai. 
3. Intrakranijinis slėgis, 
padidėjimo etiopatogenezė, 
klinika, diagnostika. 
Intrakranijinio slėgio korekcija. 
 
4. Galvos smegenų trauminių 
sužalojimų etiopatogenezė, 
klinika, diagnostika, gydymas 

5. Galvos minkštųjų audinių 

    Ištirti ligonį įtariant neurochirurginę ar 
neurologinę patologiją, mokėti įvertinti 
rentgenologinius tyrimus. 
 
 
 
 
Žinoti pagrindinius klinikinius simptomus, 
kuriems esant būtina skubi neurochirurgo  ar 
neurologo konsultacija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mokėti kliniškai ištirti ligonį, patyrusį galvos 
traumą. 
 
 
 



žaizdos. Atvirų, uždarų ir 
kiauryminių sužalojimų 
sąvoka.  

6. Kaukolės skliauto ir pamato 
lūžiai, klinikiniai ir 
rentgenologiniai jų simptomai. 
Impresiniai kaukolės lūžiai. 
Gydymo taktika ir metodai, 
pirminė kaukolės kaulų 
plastika. 

7. Galvos smegenų sukrėtimas, 
sumušimas, suspaudimas: 
klinika, diagnostikos ypatumai, 
gydymo taktika. 
 
8. Galvos ir  nugaros smegenų 
navikai.  
Dažniausiai 
pasitaikantys smegenų 
navikai, jų 
simptomatika. 
Smegenų navikų 
diagnozavimo, gydymo 
principai ir prognozė.  
 
9. Galvos smegenų 
kraujotakos sutrikimai 

 
 
 
Žinoti kraniotomijos atlikimo principus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žinoti pagrindinius klinikinius simptomus, 
leidžiančius įtarti smegenų navikus ir galvos 
smegenų kraujotakos sutrikimus 
 
 
 
 
 
  

 
Vertinimo strategija Svoris, 

proc. 
Atsiskaitymo 
laikotarpis 

Vertinimo kriterijai 

Teorinių žinių įvertinimas 50 Ciklo pabaigoje Pateikiama po vieną klausimą iš kiekvienos 
ciklo temos. Klausimai skirti teorinių žinių 
nagrinėtomis temomis įvertinimui.  

Praktinių įgūdžių įvertinimas 50 Viso ciklo metu Individualus paciento su neurochirurgine 
patologija ištyrimas ir gydymo plano 
sudarymas, stebint rezidento vadovui.  

   Galutinį ciklo įvertinimą sudaro teorinių 
žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimų vidurkis. 

 
 

Autorius Leidimo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. ar 
leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai 
Grindberg MS., 
 

2001 Handbook of Neurosurgery. 
5th edition. 

 New York: Thieme Medical 
Publishers 

Budrys V. (red.).  
 

2009 Klinikinė neurologija,  antras leidimas. 
ISBN: 978-
9955-884- 
24-8 
 

Vaistų žinios, Vilnius 

V. Pauza, A. Ščiupokas, K.  2002 Petrikonis  Neurologinė 
pažaida ir bendrosios 
praktikos 

ISBN 9955-
466-14-6  

AB „Spindulys 

    https://www.clinicalkey.com  



    www.emedicine.com 
Naujausia literatūra 
prienama Vilniaus 
universiteto 
prenumeruojamose 
duomenų bazėse, tokiose 
kaip  
Wiley Online Library, 
EBSCO Publishing, , 
Lippincott Williams & 
Wilkins ir kitose 

    

 
  



Ciklo pavadinimas Kodas 
Otorinolaringologija VZCHI 523 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc. dr. Linas Zaleckas  
Kitas (-i): prof. Eugenijus Lesinskas 

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 
Ausų, nosies ir gerklės ligų centras 

Studijų tipas Ciklo  lygmuo Ciklo  tipas 
Laipsnio nesuteikiančios studijos  Privalomasis 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinės studijos, praktinis darbas rezidentūros 

bazėse  
II- ieji rezidentūros studijų metai Lietuvių 

Reikalavimai studijuojančiam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Medicinos magistras, medicinos gydytojas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Nėra 
 

Ciklo apimtis 
kreditais 

Visas rezidento darbo 
krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

6 ETCS kreditai 160 140 20 
Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas – ugdyti šias bendrąsias ir dalykines kompetencijas:  tarpasmeninių ryšių formavimo, bendravimo ir 
bendradarbiavimo įgūdžiai; asmeninė sveikata, ekspertinė gydytojo veikla; darbo stacionare, priėmimo skyriuje ir 
ambulatorijoje planavimo ir organizavimo principų išmanymas ir taikymas; patologijos diagnozavimas, gebėjimas 
sudaryti tyrimų bei gydymo planą bei taikyti reikiamą gydymą; tarpdisciplininis bendradarbiavimas veido ir žandikaulių 
chirurgijoje 
Programos studijų 

siekiniai 
Ciklo studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Bendrosios kompetencijos 

Tarpasmeninis 
bendravimas ir 
vadovavimasis 
geros klinikinės 
praktikos 
taisyklėmis 

Gebės parengti medicininę 
dokumentaciją konsultacijai kitoje 
įstaigoje; 
Gebės bendrauti ir dirbti komandoje 
kartu su kitų sričių specialistais bei 
kitų mokslų ekspertais; gebės 
organizuoti ir planuoti 

Dalyvavimas konsultacijose 
Diskusijos su gydytojais ir 
rezidentais 
Literatūros studijavimas 
 

Praktinių situacijų 
analizė  
Rezidento užpildytos 
dokumentacijos  įrašų 
įvertinimas 
 

Dalykinės kompetencijos 
Darbo stacionare, 
priėmimo skyriuje ir 
ambulatorijoje  
planavimo ir 
organizavimo 
principų išmanymas 
ir taikymas 

Darbo organizavimas 
Darbo veiklos vertinimas 
Darbo prioritetų nustatymas ir 
laiko planavimas; 
Dokumentų valdymas. 

Klinikinis darbas stacionare 
Budėjimai priėmimo skyriuje 
Asistavimas operacijoms 
Praktinis seminaras 

Praktinių situacijų 
sprendimas 
Rezidento užpildytos 
dokumentacijos įrašų 
įvertinimas 

Patologijos 
diagnozavimas, 
gebėjimas sudaryti 
tyrimų bei gydymo 
planą bei taikyti 
reikiamą gydymą. 

Mokės laiku ir tinkamai pildyti 
medicinos dokumentus; 
Mokės diagnozuoti ir gydyti 
diagnozuoti ir diferencijuoti 
įvairias galvos kaulų ir smegenų 
traumas, mokės įvertinti paciento 
refleksus, sąmonę, nustatyti 
traumos sunkumą; 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, 
kuruojant paskirtus pacientus 
Budėjimai priėmimo skyriuje 
Dalyvavimas konsultacijose 
Darbas operacinėje 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo vadovui 
Dienyno  įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų ligos 
istorijų  įrašų 
įvertinimas 
Gydytojų ir pacientų 
vertinimai 



 
Ciklo turinys 

Tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas 
veido ir žandikaulių 
chirurgijoje 

Žino bendradarbiavimo reikšmę ir 
sugeba bendradarbiauti su 
gydytojais otorinlaringologais 
gydant nosies, gerklės ir 
prienosinių ančių patolgiją 
Išmano veido kaulų rentgenogramų 
analizę; specialiųjų tyrimų 
duomenų (echoskopijos, KT, MBR 
ir kt.) bei laboratorinių tyrimų 
rezultatų vertinimą 
Geba įvertinti kvėpavimo takų 
praeinamumą, kvėpavimą.  
Geba diferencijuoti ir nuspręsti, 
kada nukreipti pacientą kito 
specialisto konsultacijai 

Seminarai 
Konsultacijos 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, 
kuruojant paskirtus pacientus 
Dalyvavimas konsultacijose 
Literatūros studijavimas 
Gydytojo otorinolaringologo 
darbo stebėjimas, asistavimas 
operacijoms 
 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų ligos 
istorijų įrašų 
įvertinimas 

Temos 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiškų studijų laikas ir  
užduotys 

T
eo

ri
ja

 

Pr
ak

ti
ka

 

V
is

as
 k
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ta

kt
in

is
 

da
rb

as
 

Sa
va

ra
n

ki
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as
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ar
ba

s 
Užduotys 

Iš viso  20 120 140 20  

1.Otorinolaringologijos bei burnos, veido 
ir žandikaulių chirurgijos  ryšys:  nosies 
bei ančių ligų ryšys su veido ir žandikaulių 
ligomis. Odontogeniniai sinuitai:  jų 
diagnostika, diferencinė diagnostika, 
gydymo ypatumai 
 
 
 
 
2.  Ūmūs ir lėtiniai prienosinių ančių 
uždegimai:  lėtinių sinuitų  etiopatogenezė, 
simptomatika, klasifikacija,  diagnostika. 
Sinuitų komplikacijos. Sinusų cistos. 
Endoskopinės chirurgijos taikymas sinusų 
patologijos gydyme 
 
3.Ryklės pūliniai ir kaklo flegmonos. 
 
 
 
 
 
4. Kraujavimas iš nosies: simptomatika, 
klasifikacija, gydymo problema. 
Kraujavimo iš nosies ypatumai, stabdymo 
būdai. 

    Išmokti diagnozuoti ir 
diferencijuoti prienosinių 
ančių patologiją. Išmokti 
gydyti prienosinių žandinių 
ančių ūminius ir lėtinius 
uždegimus. Žinoti 
endoskopinių metodų 
taikymo techniką sinusų 
patologijos gydyme 

 
 
 
 
 
 
 
Diferencijuoti odontogeninius 
ir LOR kilmės ryklės bei 
kaklo pūlingus susirgimus, 
pasirinkti tinkamą gydymo 
taktiką 
 
Išmokti kraujavimo iš nosies 
stabdymo metodus, mokėti 
pasirinkti tinkamą metodą 
kraujavimui iš nosies 
stabdyti. 



 
 

Vertinimo strategija Svoris, 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikotarpis 

Vertinimo kriterijai 

Teorinių žinių įvertinimas 50 Ciklo pabaigoje Pateikiama po vieną klausimą iš kiekvienos 
ciklo temos. Klausimai skirti teorinių žinių 
nagrinėtomis temomis įvertinimui. 

Praktinių įgūdžių įvertinimas 50 Viso ciklo metu Individualus paciento su LOR patologija 
ištyrimas ir gydymo plano sudarymas, stebint 
rezidento vadovui.  

   Galutinį ciklo įvertinimą sudaro teorinių 
žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimų vidurkis. 

 
Autorius Leidimo 

metai 
Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. ar 
leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai 
 
Flint P, Haughey et all 

2013 
 

Cummings Otolaryngology, 
head and neck surgery 

6th ed. Elsevier 

Snow JB, Wackym PA. 2009 Ballenger’s 
Otorhinolaryngology Head 
and Neck Surgery 

17th ed. BC Decker Inc 

Lesinskas E. 
 

2014 Ausų, nosies ir gerklės ligos  Vilniaus Universiteto 
leidykla 
 

Bailey BJ, Johnson JT, 
Newlands SD. 

2005 Head and Neck Surgery - 
Otolaryngology 

  

Graham JM, Scadding 
GK, Bull PD. 

2007 Pediatric ENT  Springer – verlag Berlin 
Heidelberg 

Lee K.J. 2008 Essentials Otolaryngology 
Head and Neck Surgery 

9th. ed. Palper Mach 

Simmen D, Jones N 2005 Manual of Endoscopic Sinus 
Surgery and its Extended 
Applications 

 Thieme 

    https://www.clinicalkey.com  
    www.emedicine.com 
Naujausia literatūra     

 
 
 
5. Ūminis ir lėtinis tonzilitas: ūminio 
tonzilito etiopatogenezė, simptomai, 
gydymas. Lėtinio tonzilito gydymas. 
 
6. Nosies furunkulas: nosies furunkulo, 
nosies pertvaros hematomos, absceso 
simptomai, diferencinė diagnostika, 
gydymo ypatumai. 
 
7. Nosies pertvaros patologija.  
Apsunkinto kvėpavimo per nosį etiologija. 
Pertvaros patologijos įtaka sinuitų 
išsivystyme. Chirurginiai korekcijos 
metodai.  

 
 
Išmokti diagnozuoti ūminius 
ir lėtinius gerklės susirgimus.   
 
 
Išmokti diagnozuoti ir gydyti 
nosies furunkulus. Pertvaros 
abscesą. 
 
 
Išmokti diagnozuoti nosies 
pertvaros patologiją, žinoti 
gydymo metodus  



prienama Vilniaus 
universiteto 
prenumeruojamose 
duomenų bazėse, tokiose 
kaip  
Wiley Online Library, 
EBSCO Publishing, , 
Lippincott Williams & 
Wilkins ir kitose 

 
  



Ciklo pavadinimas Kodas 
Krūtinės chirurgija VZCHI 524 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc. dr. Linas Zaleckas  
Kitas (-i): doc. habil..dr. Ričardas Janilionis, gyd. Vytautas 
Jovaišas 

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinika,  
Krūtinės chirurgijos skyrius 

Studijų tipas Ciklo  lygmuo Ciklo  tipas 
Laipsnio nesuteikiančios studijos  Privalomasis 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinės studijos, praktinis darbas rezidentūros 

bazėse  
II- ieji rezidentūros studijų metai Lietuvių 

Reikalavimai studijuojančiam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Medicinos magistras, medicinos gydytojas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Nėra 
 

Ciklo apimtis 
kreditais 

Visas rezidento darbo 
krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

3 ECTS kreditai 80 val. 70 10 
Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas – ugdyti šias bendrąsias ir dalykines kompetencijas:  tarpasmeninių ryšių formavimo, bendravimo ir 
bendradarbiavimo įgūdžiai; asmeninė sveikata, ekspertinė gydytojo veikla; darbo stacionare, priėmimo skyriuje ir 
ambulatorijoje planavimo ir organizavimo principų išmanymas ir taikymas; patologijos diagnozavimas, gebėjimas 
sudaryti tyrimų bei gydymo planą bei taikyti reikiamą gydymą; tarpdisciplininis bendradarbiavimas veido ir žandikaulių 
chirurgijoje 
Programos studijų 

siekiniai 
Ciklo studijų siekiniai Studijų metodai 

Vertinimo 
metodai 

Bendrosios kompetencijos 

Tarpasmeninis 
bendravimas ir 
vadovavimasis 
geros klinikinės 
praktikos 
taisyklėmis 

Bendravimas su pacientu ir jo 
artimaisiais 
Bendravimas su kolegomis ir 
pagalbiniu personalu 
Žino asmens duomenų 
konfidencialumo užtikrinimo 
principus; gerbia pacientų teisę į 
konfidencialumą 
Žino kitų medicinos specialybių 
funkcijas ir geba atpažinti, kada 
jos reikalingos individualiam 
pacientui; geba efektyviai 
bendradarbiauti su kitais 
sveikatos priežiūros specialistais. 

Dalyvavimas konsultacijose 
Diskusijos su gydytojais ir rezidentais 
Literatūros studijavimas 
 

Praktinių 
situacijų analizė  
Rezidento 
užpildytos 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas 
 

Dalykinės kompetencijos 

Patologijos 
diagnozavimas, 
gebėjimas sudaryti 
tyrimų bei gydymo 
planą bei taikyti 
reikiamą gydymą. 

Mokės laiku ir tinkamai pildyti 
medicinos dokumentus; 
Mokės diagnozuoti ir 
diferencijuoti  ūmias krūtinės 
ląstos chirurgines būkles, atlikti 
tracheostomiją.  
Mokės užtikrinti chirurginį 
kvėpavimo takų praeinamumą 
atliekant tracheostomiją. 
 Žinos  pūlingo mediastinito, 
kaklo ir krūtinės sienos 
flegmonos klinikinius simptomus 
ir diagnostinius kriterijus 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, kuruojant 
paskirtus pacientus 
Budėjimai priėmimo skyriuje 
Dalyvavimas konsultacijose 
Darbas operacinėje 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 
Gydytojų ir 
pacientų vertinimai 

Tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas 
veido ir žandikaulių 

Žino bendradarbiavimo reikšmę 
ir sugeba bendradarbiauti su 
krųtinįs chirurgais pūlingų kaklo 

Seminarai 
Konsultacijos 
Diskusija su gydytojais ir rezidentais 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 



chirurgijoje ligų ir apsunkinto kvėpavimo 
atvejais.  
Geba įvertinti paciento 
veiksnumą ir žino, kaip elgtis su 
neveiksniu pacientu 
Geba įvertinti kvėpavimo takų 
praeinamumą, kvėpavimą,  
kraujotaką, būtinąją 
neatidėliotiną pagalbą ištikus 
gyvybei pavojingai būklei 
Geba diferencijuoti ir nuspręsti, 
kada nukreipti pacientą kito 
specialisto konsultacijai 

Klinikinis darbas skyriuje, kuruojant 
paskirtus pacientus 
Dalyvavimas konsultacijose 
Literatūros studijavimas 

situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 

 
Ciklo turinys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Temos 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiškų studijų laikas ir  
užduotys 

T
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Užduotys 

 10 60 70 10  

1.Ligonio su ūmia krūtinės 
chirurgine patologija 
tyrimo eiliškumas ir 
vertinimas 
Inspekcijos, perkusijos, 
auskultacijos reikšmė 
diagnozuojant krūtinės 
organų chirurgines ligas. 
Indikacijos radiologiniams 
tyrimams 
(rentgenogramoms: 
įkvėpus, iškvėpus, šoninės, 
rentgenoskopija gulint). 
Indikacijos diagnostinei 
bronchoskopijai vietinėje 
nejautroje ar narkozėje. 
Krūtinės kompiuterinės 
tomogramos vertinimas ir 
indikacijos. 
2. Kvėpavimo takų ir 
stemplės endoskopija. 
Endoskopinės 
gydomosios intervencijos. 
Kraujavimas iš plaučių. 
Bronchofibroskopijos 
atlikimo metodika 
(premedikacija, 
anestezija). Komplikacijos 
susiję su nuskausminimu 
arba dėl manipuliacijų. 
Svetimkūnių iš kvėpavimo 
takų šalinimas, šepetinė ar 
žnyplinė biopsija. 
Kvėpavimo takų ir 
stemplės spindžio 
protezavimas. Indikacijos, 
komplikacijos. 
Endoprotezų priežiūra. 
Endoskopija esant 
kraujavimui iš plaučių. 

    Įsisavinti urgentinės krūtinės 
chirurgijos bazines žinias. Mokėti tirti 
ligonį su urgentine krūtinės ląstos 
chirurgine patologija.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Išmokti kvėpavimo takų endoskopijos 
principus, žinoti šio metodo taikymo 
indikacijas ir techniką.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mokėti įvertinti ligonį įtariant kaklo 
flegmoną, mediastinitą, žinoti šios 



 
 
 
 
 
 
 

 
3. Kaklo ir krūtinės 
sienos flegmona. Pūlinis 
mediastinitas. 
Operaciniai pjūviai. 
Kaklo flegmonos 
etiologija. Diagnostika, 
chirurginis gydymas. 
Mediastinitas. 
Mediastinotomija (priekinė 
ir užpakalinė). 
Tarpuplaučio aspiracinis 
drenažas. Krūtinės sienos 
flegmona kaip pleuros 
ertmės pūlinio proceso 
komplikacija. Operaciniai 
pjūviai. Pooperacinės 
komplikacijos. Antrinis 
žaizdų gydymas. Ligonių 
po operacijos dėl 
mediastinito maitinimo ir 
slaugos ypatumai 
 
4. Tracheostomija. 
Indikacijos, 
komplikacijos ūmiu ir 
atokiu laikotarpiu. 
Pointubacinė trachėjos 
striktūra. 
Indikacijos 
tracheostomijai. Metodika. 
Tracheostominio 
vamzdelio priežiūra. 
Komplikacijos artimu ir 
atokiu pooperaciniu 
laikotarpiu (kraujavimas, 
balso klosčių parezė, 
pointubacinė trachėjos 
striktūra, tracheomaliacija, 
negyjanti kaklo fistulė). 
Pirmoji pagalba  dėl 
pointubacinės trachėjos 
striktūros. Kvėpavimo takų 
spindžio protezavimas.   

patologijos diagnostiką, diferencinę 
diagnostiką ir  gydymo principus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Išmokti atlikti tracheostomiją, suteikti 
pirmąją pagalbą bei specializuotą 
pagalbą pagal veido ir žandikaulių 
chirurgo kompetencijos normą esant 
trachėjos ir kitų kaklo organų ūmiai 
patologijai . 
 
Išmokti prižiūrėti tracheostominį 
vamzdelį 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vertinimo strategija Svoris, 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikotarpis 

Vertinimo kriterijai 

Teorinių žinių įvertinimas 50 Ciklo pabaigoje Pateikiama po vieną klausimą iš kiekvienos 
ciklo temos. Klausimai skirti teorinių žinių 
nagrinėtomis temomis įvertinimui.  

Praktinių įgūdžių įvertinimas 50 Viso ciklo metu Individualus paciento ištyrimas ir gydymo 
plano sudarymas, stebint rezidento vadovui.  

   Galutinį ciklo įvertinimą sudaro teorinių 
žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimų vidurkis. 

Autorius Leidimo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai 

H.C.Grillo   2004 Surgery of the trachea and 
bronchi 

 BC Decker Inc 
Hamilton. London 

    https://www.clinicalkey.com  
    www.emedicine.com 
Naujausia literatūra 
prienama Vilniaus 
universiteto 
prenumeruojamose 
duomenų bazėse, tokiose 
kaip  
Wiley Online Library, 
EBSCO Publishing, , 
Lippincott Williams & 
Wilkins ir kitose 

    



Ciklo pavadinimas Kodas 
Akių ligos VZCHI 525 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc. dr. Linas Zaleckas  
Kitas (-i): doc. dr. Rimvydas Stanislovas Ašoklis 

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinika,  
Akių ligų centras 

Studijų tipas Ciklo  lygmuo Ciklo  tipas 
Laipsnio nesuteikiančios studijos  Privalomasis 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinės studijos, praktinis darbas rezidentūros 

bazėse  
II- ieji rezidentūros studijų metai Lietuvių 

Reikalavimai studijuojančiam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Medicinos magistras, medicinos gydytojas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Nėra 
 

Ciklo apimtis 
kreditais 

Visas rezidento darbo 
krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

3 ECTS kreditai 80 val. 70 10 
Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas – ugdyti šias bendrąsias ir dalykines kompetencijas:tarpasmeninis bendravimas ir vadovavimasis geros klinikinės 
praktikos taisyklėmis;  patologijos diagnozavimas, gebėjimas sudaryti tyrimų bei gydymo planą bei taikyti reikiamą 
gydymą; tarpdisciplininis bendradarbiavimas veido ir žandikaulių chirurgijoje 

Programos studijų 
siekiniai 

Ciklo studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Bendrosios kompetencijos 

Tarpasmeninis 
bendravimas ir 
vadovavimasis geros 
klinikinės praktikos 
taisyklėmis 

Bendravimas su pacientu 
Bendravimas su kolegomis ir 
pagalbiniu personalu 
Bendravimas su paciento 
artimaisiais 
Žino asmens duomenų 
konfidencialumo užtikrinimo 
principus; gerbia pacientų teisę 
į konfidencialumą 
Žino kitų medicinos 
specialybių funkcijas ir geba 
atpažinti, kada jos reikalingos 
individualiam pacientui; geba 
efektyviai bendradarbiauti su 
kitais sveikatos priežiūros 
specialistais. 

Dalyvavimas konsultacijose 
Diskusijos su gydytojais ir 
rezidentais 
Literatūros studijavimas 
 

Praktinių situacijų 
analizė  
Rezidento 
užpildytos 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas 
 

Dalykinės kompetencijos 

Patologijos 
diagnozavimas, 
gebėjimas sudaryti 
tyrimų bei gydymo 
planą bei taikyti 
reikiamą gydymą. 

Mokės laiku ir tinkamai pildyti 
medicinos dokumentus; 
Mokės diagnozuoti ir 
diferencijuoti vokų ligas, akies 
obuolio padėties patologiją, 
uždegimines akiduobės ligas, 
mokės įvertinti ašarų aparato 
patologiją 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, kuruojant 
paskirtus pacientus 
Budėjimai priėmimo skyriuje 
Dalyvavimas konsultacijose 
Darbas operacinėje 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 
Gydytojų ir 
pacientų vertinimai 

Tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas 
veido ir žandikaulių 
chirurgijoje 

Žino bendradarbiavimo 
reikšmę ir sugeba 
bendradarbiauti su okulistais  
gydant akies srities traumas, 

Seminarai 
Konsultacijos 
Diskusija su gydytojais ir rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, kuruojant 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 



uždegimines ligas, įgimtą 
patologiją. 
Geba diferencijuoti ir 
nuspręsti, kada nukreipti 
pacientą kito specialisto 
konsultacijai 

paskirtus pacientus 
Dalyvavimas konsultacijose 
Literatūros studijavimas 

sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 

 
Ciklo turinys 

Temos 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
T
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 10 60 70 10  

1.Vokų ir akies obuolio 
padėties patologija. 
Akiduobės ligos, priežastys, 
gydymas. Išverstakumas, jo 
priežastys. Orbitos hematoma. 
Akiduobės augliai, jų 
diagnostika, priežastys, 
gydymas. Vokų uždegiminės 
ligos, jų gydymas. Vokų 
augliai. Vokų padėties 
patologija, gydymo būdai. 
Vokų vystymosi anomalijos.  
 
2. Orbitos abscesas, orbitos 
flegmona. 
 
3. Akies obuolio bei akies 
priedų traumos.  
3.1.Bukos akies traumos: 
stiklakūnio kraujosruva, 
tinklainės sumušimas, 
gyslainės plyšimas, 
potrauminės geltonosios 
dėmės skylės, šautinis 
retinitas, tinklainės plyšiai,  
odenos plyšimas, trauminė 
optinė neuropatija – klinika, 
diagnostika, gydymas.  
3.2. Kiauriniai akies 
sužeidimai, jų klinika, 
diagnostika, pirma pagalba ir  
gydymas.  
3.3.Akies vidaus svetimkūniai, 
jų klinika, diagnostika, 

    Mokėti įvertinti ligonį įtariant vokų 
ligą ir/ar vystymosi patologiją, žinoti 
vokų plastikos principus. 
 
Žinoti pagrindinius akių ligų 
klinikinius simptomus, kuriems esant 
būtina skubi okulisto konsultacija. 
 
Kliniškai ištirti ligonį, patyrusį akies 
obuolio bei akies priedų traumą, 
suteikti pirmąją pagalbą bei 
specializuotą pagalbą pagal veido ir 
žandikaulių chirurgo kompetencijos 
normą. 
 
Išmokti akiduobės uždegiminių ligų 
gydymą. 
 
Žinoti pagrindinius klinikinius 
simptomus, leidžiančius įtarti 
akiduobės, vokų ir kitų priedinių 
akies organų navikus 
 
Išmokti atlikti egzoftalmometriją 
 
Išmokti įvertinti ašarų aparato 
patologiją 



gydymas, komplikacijos. 
3.4.Potrauminiai endoftalmitai, 
klinika, diagnozė, gydymas. 
Simpatinė oftalmija, 
priežastys, diagnostika, 
klinika, gydymas, profilaktika.  
3.5. Akies obuolio cheminiai 
bei terminiai nudegimai, jų 
gydymas. Fizinių veiksnių 
sukeliami akių pažeidimai – 
terminiai nudegimai, 
ultravioletinių spindulių, 
jonizuojančios radiacijos 
sukeliama patologija. 
3.6. Egzoftalmometrija 
Jos pritaikymas ir reikšmė 
vertinant akiduobės dugno 
lūžius 
 
4.Ašarų aparato ligos. 
Diagnostika, priežastys, 
gydymas. Ašarų aparato 
tyrimo būdai.  

 
Vertinimo strategija Svoris, 

proc. 
Atsiskaitymo 
laikotarpis 

Vertinimo kriterijai 

Teorinių žinių įvertinimas 50 Ciklo pabaigoje Pateikiama po vieną klausimą iš kiekvienos ciklo 
temos. Klausimai skirti teorinių žinių 
nagrinėtomis temomis įvertinimui.  

Praktinių įgūdžių įvertinimas 50 Viso ciklo metu Individualus ištyrimas ir gydymo plano 
sudarymas, stebint rezidento vadovui.  

   Galutinį ciklo įvertinimą sudaro teorinių žinių ir 
praktinių įgūdžių įvertinimų vidurkis. 

 
Autorius Leidimo 

metai 
Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai 
Kanski I. 2007 Clinical ophthalmology 6th ed. Mosby Elsevier 
Jašinskas V., Blužienė A. 2005 Akių ligų vadovas  A.S.Narbuto leidykla 
Hersh SP., Zagelbaum MB., 
Cremers SL. 

2009 Ophthalmic Surgical Procedures 2th ed. Thieme 

Justis P. Ehlers. 2008 The Wills Eye Manual, North 
American Edition: Office and 
Emergency Room Diagnosis and 
Treatment of Eye Disease, 

5th ed. Lippincott Williams and 
Wilkins 

Peyman AG, Lee JP, Seal 
VD. 

2004 Endophthalmitis:  diagnosis and 
management 

 Taylor and Francis 

Seal D,Pleyer U. 2007 Ocular infection  Informa 
Reinhard T,Larkin F. 2010 Cornea and External Eye Disease  Springer 
    https://www.clinicalkey.co

m  
    www.emedicine.com 
Naujausia literatūra prienama 
Vilniaus universiteto 
prenumeruojamose duomenų 

    



bazėse, tokiose kaip  
Wiley Online Library, 
EBSCO Publishing, , 
Lippincott Williams & 
Wilkins ir kitose 

 
  



 
 

Ciklo pavadinimas Kodas 
Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija III VZCHI 531 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc. dr. Linas Zaleckas  
Kitas (-i): lekt. dr.Rūta Rastenienė, asist. Andrius 
Talijūnas,  

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika, Burnos 
veido ir žandikaulių chirurgijos centras 

Studijų tipas Ciklo  lygmuo Ciklo  tipas 
Laipsnio nesuteikiančios studijos  Privalomasis 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinės studijos, praktinis darbas 

rezidentūros bazėse  
III- ieji rezidentūros studijų metai Lietuvių 

Reikalavimai studijuojančiam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Medicinos magistras, medicinos gydytojas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Nėra 
 

Ciklo apimtis 
kreditais 

Visas rezidento darbo 
krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

52 ECTS kreditai 1382 1180 202 
Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas – ugdyti šias bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bazinės veido ir žandikaulių chirurgijos žinios; darbo 
stacionare, priėmimo skyriuje ir ambulatorijoje planavimo ir organizavimo principų išmanymas ir taikymas; 
patologijos diagnozavimas, gebėjimas sudaryti tyrimų bei gydymo planą bei taikyti reikiamą gydymą; sveikatos 
mokymas ir epidemiologija veido ir žandikaulių chirurgijoje; tarpdisciplininis bendradarbiavimas veido ir 
žandikaulių chirurgijoje 

Programos 
studijų siekiniai Ciklo studijų siekiniai Studijų metodai 

Vertinimo 
metodai 

Bendrosios kompetencijos 

Tarpasmeninis 
bendravimas ir 
vadovavimasis 
geros klinikinės 
praktikos 
taisyklėmis. 
 

Reikalavimai nuolatiniam profesiniam 
tobulinimuisi. 
Įrodymais pagrįstos praktikos principai. 
Duomenų valdymo klinikinėse sistemose 
principai. 
Rizikos vertinimo principai. 
Vidinio ir išorinio kokybės vertinimo 
principai. 
Pacientų saugumo užtikrinimo principai 
klinikinėje praktikoje. 
Geba efektyviai naudotis skaitmeninio 
atvaizdo gavimo prietaisais 

Klinikinių situacijų 
analizė. 
Savarankiškas rezidento 
darbas. 
Auditas/kritinių įvykių 
analizė 
Klinikinis darbas su 
pacientu/stebėjimas 

Klinikinių atvejų 
knyga. 
Praktinių situacijų 
sprendimas. 
Klinikinio darbo 
su pacientu 
vertinimas. 
Apklausa žodžiu. 
 

Nuolatinis 
tobulėjimas 
profesinėje 
veikloje ir 
mokslinių tyrimų 
organizavimas 
bei dalyvavimas 
juose 

Gebėjimas atnaujinti savo žinias ir praktiką 
Savo darbo veiklos kritiškas vertinimas 
Gebėjimas dėstyti studentams 
Mokslinių darbų analizė, interpretavimas ir 
pritaikymas savo praktikoje 

Praktikinių darbų ir 
seminarų studentams 
organizavimas ir 
dėstymas 
Literatūros analizavimas 
ir aptarimas 
Klinikinis darbas 
stacionare 

Studentų 
atsiliepimai 
Rezidento dienyno 
įrašų įvertinimas 
Nagrinėtos 
literatūros 
pristatymas 
kolegoms 

Dalykinės kompetencijos 

Bazinės veido ir 
žandikaulių 
chirurgijos žinios 

Žino normalų bendrą organizmo bei veido 
ir žandikaulių sistemos vystymąsi, 
anatomiją, fiziologiją bei jų amžiaus ir lyties 
ypatybes;. 
Žino burnos, veido ir žandikaulių srities 
fiziologiją bei jų amžiaus ir lyties ypatybes; 
burnos, veido ir žandikaulių srities 
patologiją 

Klinikinių situacijų 
analizė. 
Savarankiškas rezidento 
darbas. 
Seminarai.  
Klinikinis darbas 
ambulatorijoje ir 
stacionare 

Klinikinių situacijų 
sprendimas. 
Rezidento pildytos 
medicininės 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas. 
Apklausa žodžiu. 
Klinikinio darbo 



su pacientu 
vertinimas 

Darbo stacionare, 
priėmimo skyriuje 
ir ambulatorijoje 
planavimo ir 
organizavimo 
principų 
išmanymas ir 
taikymas  

Darbo organizavimas 
Darbo veiklos vertinimas 
Darbo prioritetų nustatymas ir laiko 
planavimas; 
Informacijos ir duomenų srautų valdymas; 
Dokumentų valdymas 
Geba teisingai pildyti paciento medicininę 
dokumentaciją . Išmano dokumentų 
valdymo ir archyvavimo principus, pritaiko 
juos darbo vietoje. 

Klinikinis darbas 
stacionare 
Budėjimai priėmimo 
skyriuje 
Darbas operacinėse 
Praktinis seminaras 
 

Praktinių situacijų 
sprendimas 
Rezidento 
užpildytos 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas 
 

Patologijos 
diagnozavimas, 
gebėjimas 
sudaryti tyrimų 
bei gydymo planą 
bei taikyti 
reikiamą gydymą. 

Mokės diagnozuoti ir gydyti burnos organų 
granulomas, cistas, neurostomatologines 
veido ligas, mokės implantologijos 
pagrindus,  mokės diagnozuoti ir gydyti 
išpitusius veido pūlynys. Mokės užtikrinti 
chirurginį kvėpavimo takų praeinamumą. 
Mokės taikyti lazerius veido , kaklo ir 
žandikaulių srityje.    

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Klinikinis darbas 
skyriuje, kuruojant 
paskirtus pacientus 
Budėjimai priėmimo 
skyriuje 
Dalyvavimas 
konsultacijose 
Darbas operacinėje 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 
Gydytojų ir 
pacientų 
vertinimai 

Sveikatos 
mokymas ir 
epidemiologija 
veido ir 
žandikaulių 
chirurgijoje 

Gebaįvertinti profesinių veiksmų riziką 
savo paties sveikatai ir imtis priemonių 
apsisaugojant nuo jų.  
 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu. Klinikinės 
situacijos 
sprendimas. 
Paciento 
konsultavimas 
stebint ciklo 
vadovui 



Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas ir 
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 40 120 1020 1180 202  

1. Dantų implantologijos 
pagrindai: 
Indikacijos ir kontraindikacijos 
šiam gydymo metodui. Ligonio 
kompleksinis paruošimas 
operacijai, pagrindinės implantų 
sistemos, supratimas apie 
kaulinę integraciją. Chirurginis 
gydymo implantais etapas, 
reabilitacija. Dantų 
implantacijos ankstyvos ir 
vėlyvos komplikacijos. Dantų 
implantacijos komplikacijų 
prevencija ir jų gydymas. 
 
2. Burnos organų cistos. 
Burnos organų cistų vystymosi 
bei atsiradimo teorijos, jų 
etiologija, patogenezė, klinika, 
diagnostika, tyrimo metodai, 
diferencinė diagnostika, gydymo 
principai. Žandikaulių 
odontogeninės cistos: šaknies 
(radikulinė), retencinė, 
folikulinė, primordialinė. 
Žandikaulių neodontogeninės 
cistos: globulomaksiliarinė, inciz 
ivalinė. Žandikaulių 
pseudocistos 
 
3. Žandikaulių, burnos organų 
granuliomos. 
Žandikaulių ir burnos organų 
granuliomų klasifikacija, jų 
bendrieji principai, etiologija, 
patogenezė, klinika, diagnostika, 
gydymo metodai. Epulidai, 
gigantoląsteliniai navikai ir į 
juos panašūs dariniai. 
Histiocitozė X (eozinofilinė 
granulioma), Wegenerio 

     Išmokti implantavimo 
indikacijas ir 
kontraindikacijas, žinoti, kaip 
kompleksiškai paruošti ligonį 
operacijai. Atskirti 
pagrindines implantų 
sistemas. Išmokti 
implantacijos ankstyvas ir 
vėlyvas komplikacijos, jų 
prevenciją ir gydymą.  
 
 
 
 
 
 
Žinoti burnos organų cistų 
vystymosi bei atsiradimo 
teorijas, etiologiją, patogenezę. 
Gebėti jas diagnozuoti ir 
gydyti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mokėti diagnozuoti ir gydyti 
žandikaulių ir burnos organų 
granuliomas. 
 
 
 
 
 
 
 



granuliomatozė. 
 
4. Neurostomatologinės ligos: 
Veido ir burnos organų 
inervacija, sutrikimų 
klasifikacija, etiologija ir 
patogenezė. 
4.1. Trišakio nervo ligos, 
diferencinė diagnostika, 
konservatyvūs ir chirurginiai 
gydymo metodai, indikacijos ir 
kontraindikacijos jiems. 
Gydymo komplikacijos. 
Neaiškios kilmės veido ir burnos 
organų skausmai, klinika, 
diagnostika, diferencinė 
diagnostika, gydymo metodai. 
4.2. Veidinio nervo ligos. Kitų 
galvinių nervų ligos. 
Veidinio nervo ligų klasifikacija, 
klinika, diagnostika, gydytojų 
konsultacijų parinkimas ir 
reikšmė, ligų profilaktika, 
gydymo metodai, laikas bei 
rezultatai. Išorinių pjūvių bei 
operacijų veide atlikimo 
reikalavimai. 
 
5. Chirurginis kvėpavimo takų 
praeinamumo užtikrinimas. 
Indikacijos tracheostomijai ir 
tracheotomijai, operacijų 
technika, galimos komplikacijos, 
jų profilaktika 
 
 
6. Išplitusių veido ir kaklo 
srities pūlynų gydymas. 
Operacijų laiko, nejautros būdo, 
metodikos pasirinkimas. 
Medikamentinio gydymo 
ypatumai 
 
7. Lazerių taikymas veido ir 
žandikaulių chirurgijoje. 
Lazerių rūšys, indikacijos 
lazerių panaudojimui, gydymo 
rezultatai, galimos 
komplikacijos. 

 
 
 
Išmokti neurostomatologinių 
ligų diagnostiką, diferencinę 
diagnostiką, žinoti jų gydymą. 
Gebėti parinkti tinkamą 
metodą konkrečiu ligos atveju 
bei jį taikyti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žinoti indikacijas 
tracheostomijai ir 
tracheotomijai. Žinoti  
operacijų techniką, galimas 
komplikacijas, jų profilaktika. 
Mokėti chirurginiais metodais 
užtikrinti kvėpavimo takų 
praeinamumą.  
 
 
Mokėti gydyti išplitusius veido 
ir kaklo srities pūlynus, 
mokėti tinkamai pasirinkti jų 
operacijų laiką, nejautrą, 
metodikos pasirinkimas.  
 
 
 
 
 
Žinoti indikacijas lazerių 
taikymui veido ir žandikaulių 
chirurgijoje, parinkti tinkamą 
lazerių rūšį konkretaus 
susirgimo atveju, žinoti jų 



 
 
Vertinimo strategija Svoris, 

proc. 
Atsiskaitymo 
laikotarpis 

Vertinimo kriterijai 

Teorinių žinių įvertinimas 50 Ciklo pabaigoje Pateikiama po vieną klausimą iš kiekvienos 
ciklo temos. Klausimai skirti teorinių žinių 
nagrinėtomis temomis įvertinimui.  

Praktinių įgūdžių įvertinimas 50 Viso ciklo metu Individualus paciento su ištyrimas ir gydymo 
plano sudarymas, stebint rezidento vadovui.  

   Galutinį ciklo įvertinimą sudaro teorinių 
žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimų 
vidurkis. 

 
Autorius Leidimo 

metai 
Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. ar 
leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 
ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai 
Sudarytojas J. Olekas 2008 

 
Veido, žandikaulių 
ir burnos 
chirurgija 

 Vilnius, Vaistų žinios 

S.Pavilionis, P.Šileikis 1985 
 

Veido ir kaklo 
klinikinė anatomija 

 Vilnius 

Fonseca R.. 2000,  
 

2000 Oral and 
Maxillofacial 
Surgery 

 W.B. Saunders Company. 

Peterson L.J., Ellis E., 
Hupp J.R., Tucker 
M.R. 

2003 Contemporary oral 
and maxillofacial 
surgery 

 Mosby 

Pedlar J., Frame J.W. 2001  Oral and 
Maxillofacial 
surgery 

 Mosby 

R. Almonaitienė, R. 
Rizgelienė, J. 
Tutkuvienė  

2008 Veido, žandikaulių 
ir dantų raida 

 Vilnius, „Progretus“ 

Abd El Salam, El 
Askary.  
 

2003 Reconstructive 
aesthetic implant 
surgery. 

 Blackwell 
Munksgaar 

    https://www.clinicalkey.
com  

    www.emedicine.com 
Naujausia literatūra 
prienama Vilniaus 
universiteto 
prenumeruojamose 
duomenų bazėse, 
tokiose kaip  
Wiley Online Library, 
EBSCO Publishing, , 
Lippincott Williams & 
Wilkins ir kitose 

    

  

veikimo principą, prognozuoti 
galimus gydymo rezultatus ir 
galimas komplikacijas. 



Ciklo pavadinimas Kodas 
Plastinė ir rekonstrukcinė galvos ir kaklo chirurgija VZCHI 532 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc. Dr. Linas Zaleckas 
Kitas (-i) : prof. K. Vitkus 

VUL SK Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos centras 

Studijų tipas Ciklo lygmuo Ciklo  tipas 
Laipsnio nesuteikiančios studijos  Privalomasis 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinės studijos, praktinis darbas 

rezidentūros bazėse  
III- ieji rezidentūros studijų metai Lietuvių 

Reikalavimai studijuojančiam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Medicinos magistras, medicinos gydytojas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra):  
Nėra 

Ciklo apimtis 
kreditais 

Visas rezidento darbo 
krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

12 ECTS kreditai 320 280 40 

Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 
Tikslas – ugdyti šias bendrąsias ir dalykines kompetencijas: vadovavimasis geros klinikinės praktikos 
taisyklėmis; tarpasmeninių ryšių formavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai; asmeninė sveikata, 
gydytojas plačiame kontekste, bazinės specialybės žinios; patologijos diagnozavimas, gebėjimas sudaryti 
tyrimų bei gydymo planą bei taikyti reikiamą gydymą; sveikatos mokymas ir epidemiologija veido ir 
žandikaulių chirurgijoje; tarpdisciplininis bendradarbiavimas veido ir žandikaulių chirurgijoje 

Programos 
studijų siekiniai 

Ciklo studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Bendrosios kompetencijos 

Tarpasmeninis 
bendravimas ir 
vadovavimasis 
geros klinikinės 
praktikos 
taisyklėmis 

Bendravimas su pacientu 
Bendravimas su kolegomis ir 
pagalbiniu personalu 
Bendravimas su paciento 
artimaisiais 
Vaiko ir paauglio duomenų 
konfidencialumo užtikrinimas  
Kitų klinikinių specialybių 
funkcijos ir vaidmuo 
 

Klinikinių situacijų analizė. 
Baigiamojo darbo ruošimas. 
Savarankiškas rezidento darbas. 
Auditas/kritinių įvykių analizė 
Klinikinis darbas su 
pacientu/stebėjimas 

Klinikinių atvejų 
knyga. 
Praktinių situacijų 
sprendimas. 
Klinikinio darbo su 
pacientu vertinimas. 
Apklausa žodžiu. 
 

Nuolatinis 
tobulėjimas 
profesinėje 
veikloje ir 
mokslinių tyrimų 
organizavimas 
bei dalyvavimas 
juose 
 

Reikalavimai nuolatiniam 
profesiniam tobulinimuisi. 
Įrodymais pagrįstos praktikos 
principai. 
Rizikos vertinimo principai. 
Pacientų saugumo užtikrinimo 
principai klinikinėje praktikoje. 
Geba efektyviai naudotis 
skaitmeninio atvaizdo gavimo 
prietaisais 

Dalyvavimas konsultacijose 
Diskusijos su gydytojais ir 
rezidentais 
Literatūros studijavimas 
Klinikinių situacijų analizė. 
Savarankiškas rezidento darbas. 
Klinikinis darbas su 
pacientu/stebėjimas. 

Praktinių situacijų 
analizė ir 
sprendimas. 
Rezidento pildytos 
medicininės 
dokumentacijos įrašų 
įvertinimas. 
Klinikinio darbo su 
pacientu vertinimas 

Dalykinės kompetencijos 

Bazinės veido ir 
žandikaulių 
chirurgijos žinios 

Žino normalų bendrą organizmo 
bei veido ir žandikaulių sistemos 
vystymąsi, anatomiją, fiziologiją 
bei jų amžiaus ir lyties ypatybes; 
geba atpažinti bendras organizmo 
bei veido ir žandikaulių sistemos 
vystymosi anomalijas. 
Žino ląstelių biologijos pagrindus 
ir vaidmenį patologijos procese; 

Klinikinių situacijų analizė. 
Savarankiškas rezidento darbas. 
Seminarai.  
Klinikinis darbas ambulatorijoje ir 
stacionare 

Klinikinių situacijų 
sprendimas. 
Rezidento pildytos 
medicininės 
dokumentacijos 
peržiūra. 
Apklausa žodžiu. 
Klinikinio darbo su 
pacientu vertinimas 



geba taikyti ląstelių biologijos 
žinias veido ir žandikaulių 
sistemos ligų diagnostikoje ir 
gydyme. 
Žino burnos, veido ir žandikaulių 
srities fiziologiją bei jų amžiaus ir 
lyties ypatybes; burnos, veido ir 
žandikaulių srities patologiją 

Patologijos 
diagnozavimas, 
gebėjimas sudaryti 
tyrimų bei gydymo 
planą bei taikyti 
reikiamą gydymą. 

Mokės diagnozuoti, diferencijuoti 
ir gydyti  įvairias galvos ir kaklo 
deformacijas. Mokės teikti 
pagalbą pacientams, kurie 
kreipiasi dėl veido  odos ir 
minkštųjų ir kaulinių audinių 
pakitimų, defektų. Mokės teikti 
pagalbą pacientams, kurie 
kreipiasi dėl traumos pasekoje 
atsiradusių minkštųjų audinių 
deformacijų veide ar kakle. Teikti 
pagalbą pacientams, kurie 
kreipiasi dėl ilgai negyjančių 
žaizdų. Gebės pasirinkti tinkamą 
metodą galvos ir kaklo srities 
defektų korekcijai 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, kuruojant 
paskirtus pacientus 
Budėjimai priėmimo skyriuje 
Dalyvavimas konsultacijose 
Darbas operacinėje 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 
Gydytojų ir pacientų 
vertinimai 

Sveikatos 
mokymas ir 
epidemiologija 
veido ir 
žandikaulių 
chirurgijoje 

Geba profesinių veiksmų riziką 
savo paties sveikatai ir imtis 
priemonių apsisaugojant nuo jų.  
Vertinti riziką paciento sveikatai 
ir taikyti tinkamas ir racionalias 
priemones šiai rizikai mažinti; 
Vertinti profesinių veiksmų riziką 
savo paties sveikatai ir imtis 
priemonių apsisaugojant nuo jų. 

Seminaras 
Diskusija su gydytojais ir rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, kuruojant 
paskirtus pacientus 
Budėjimai ir ligonių vizitacijos 
skyriuje skyriuje 
Darbas operacinėje 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės situacijos 
sprendimas 
Paciento 
konsultavimas 
stebint ciklo vadovui 
Gydytojų ir pacientų 
vertinimai 

Tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas 
veido ir 
žandikaulių 
chirurgijoje 

Žino bendradarbiavimo su 
plastinės ir rekonstrukcinės 
chirurgijos specialistais reikšmę 
atstatant audinių defektus,  
rekonstruojant ausis, esant 
kitiems įgimtiems ir įgytiems 
veido defektams 

Seminarai 
Konsultacijos 
Diskusija su gydytojais ir rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, kuruojant 
paskirtus pacientus 
Dalyvavimas konsultacijose 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 
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 40 240 280 40  
1.Galvos ir kaklo plastinė ir 
rekonstrukcinė chirurgija: 
a) Defektų klasifikacija, 
kilmė,gydymo principai. 
b) Defektų korekcijos metodų 
pasirinkimas. Plastika vietiniais 
audiniais, atokiais lopais. 
 c) Vaskuliarizuoti ir 
nevaskuliarizuoti transplantatai. 
d) Mikrochirurginė technika – 
instrumentai, aparatūra, indikacijos 
technikos panaudojimui. 
Kraujagyslių, nervų, kitų struktūrų 
siuvimo technika. 
e) Mikrochirurginė metodika 
transplantuojant audinius: fiziologija, 
dažniausiai naudojami lopai 
(indikacijos, anatomija; 
priešoperacinis paruošimas ir 
pooperacinis gydymas); struktūrų 
sujungimo eiliškumas 
f) Mikrochirurginė metodika 
rekonstruojant nervus: fiziologija, 
technika, monitoringo metodai 
 
2. Estetinė veido ir kaklo 
chirurgija: 
Senėjimo procesas; saulės 
poveikis odai. Veido struktūrų 
estetiniai principai, pagrindiniai 
matmenys, rasiniai ypatuma. 
Rinoplastika, septoplastika, 
ritidektomija, riebalų 
nusiurbimas, kaktos patempimas, 
blefaroplastika, senstančio veido 
operacijos; vokų estetiniai ir 
funkciniai sutrikimai; alopecija. 
Pacientų vertinimas pries 
estetines operacijas 
 
3. Implantų naudojimas veido 
chirurgijoje 
Implantų rūšys, panaudojimo 
indikacijos, pooperacinių rezultatų 
prognozavimas.  
 
4. Ausų defektų ir vystymosi ydų 
chirurgija. Ausų plastika ir 
rekonstrukcija. Indikacijos 

    Išmokti kaklo ir galvos 
audinių defektų 
klasifikaciją.  
Mokėti parinkti defektų 
korekcijos metodus, 
mokėti juos taikyti.  
Išmokti plastikos 
vietiniais audiniais ir 
atokiais lopais 
principus.  
Mokėti motyvuotai 
pasirinkti transplantatų 
rūšį, operacijų 
metodiką. 
 
Išmokti 
mikrochirurginės 
technikos pagrindus, 
juos taikyti praktiškai. .  
 
Žinoti veido struktūrų 
estetinius principus, 
pagrindines estetines 
propoercijas. Išmokti 
estetinių veido 
operacijų pagrindus, 
mokėti parinkti 
operacijų metodikas 
atsižvelgiantį 
paciento 
nusiskundimus, 
pageidavimus, tyrimo 
rezultatus . Mokėti 
kritiškai įvertinti 
galimus 
pooperacinius 
estetinių operacijų 
rezultatus. 
 
Žinoti implantų, 
naudojamų  estetinėje 
chirurgijoje, rūšis, 
mokėti parinkti 
tinkamą  implant 
atsižvelgiant į paciento 
amžių, lytį, 
pageidavimus.  
 
Išmokti ausų plastinių 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

operacijoms, operacinės metodikos. 
Operacijos laiko parinkimas. 

ir rekonstrukcinių 
operacijų principus, 
nustatyti tinkamiausią 
amžių operacijai.  

Vertinimo strategija Svoris, 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikotarpis 

Vertinimo kriterijai 

Teorinių žinių įvertinimas 50 Ciklo pabaigoje Pateikiama po vieną klausimą iš kiekvienos 
ciklo temos. Klausimai skirti teorinių žinių 
nagrinėtomis temomis įvertinimui.  

Praktinių įgūdžių įvertinimas 50 Viso ciklo metu Individualus paciento ištyrimas ir gydymo 
plano sudarymas, stebint rezidento vadovui.  

   Galutinį ciklo įvertinimą sudaro teorinių 
žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimų 
vidurkis. 

Autorius Leidim
o metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. ar 
leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir 
leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai 
Sudarytojas J. Olekas 2008 

 
Veido, žandikaulių ir 
burnos chirurgija 

 Vilnius, Vaistų žinios 

Stephen J. Mathes  2006 Plastic surgery. 2nd edition Saunders Elsevier 

 M. Z. Siemionow  2010  Plastic Reconstructive 
Surgery  

  Springer Verlag 

 Charles H. Thorne Grabb 
And Smith's 

 2006   Plastic Surgery   6th ed  Lippincott Williams & 
Wilkins 

Pedlar J., Frame J.W. 2001  Oral and Maxillofacial 
surgery 

 Mosby 

Abd El Salam, El Askary.  
 

2003 Reconstructive aesthetic 
implant surgery. 

 Blackwell 
Munksgaar 

    https://www.clinicalke
y.com  

    www.emedicine.com 
Naujausia literatūra 
prienama Vilniaus 
universiteto 
prenumeruojamose 
duomenų bazėse, tokiose 
kaip  
Wiley Online Library, EBSCO 
Publishing, , Lippincott 
Williams & Wilkins ir kitose 
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Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc. dr. L. Zaleckas 
Kitas (-i) : asist. A. Rimkevičius 

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika 

Studijų tipas Ciklo  lygmuo Ciklo  tipas 
Laipsnio nesuteikiančios studijos  Privalomasis 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinės studijos, praktinis darbas 

rezidentūros bazėse  
III- ieji rezidentūros studijų 
metai 

Lietuvių 

Reikalavimai studijuojančiam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Medicinos magistras, medicinos gydytojas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Nėra 
 

Ciklo apimtis 
kreditais 

Visas rezidento darbo 
krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

6 ECTS kreditai 160 140 20 
Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas – ugdyti šias bendrąsias ir dalykines kompetencijas: tarpasmeninis bendravimas ir vadovavimasis 
geros klinikinės praktikos taisyklėmis, bazinės veido ir žandikaulių chirurgijos  žinios; patologijos 
diagnozavimas, gebėjimas sudaryti tyrimų bei gydymo planą bei taikyti reikiamą gydymą; sveikatos 
mokymas ir epidemiologija veido ir žandikaulių chirurgijoje; tarpdisciplininis bendradarbiavimas veido 
ir žandikaulių chirurgijoje 

Programos 
studijų siekiniai 

Ciklo studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Bendrosios kompetencijos 

Tarpasmeninis 
bendravimas ir 
vadovavimasis 
geros klinikinės 
praktikos 
taisyklėmis 

Bendravimas su pacientu 
Bendravimas su kolegomis ir 
pagalbiniu personalu 
Bendravimas su paciento 
artimaisiais 
Gebėjimas suvokti aplinkos 
daugiakultūriškumą,  
Gebėjimas dirbti tarptautinėje 
aplinkoje 
 

Praktiniai seminrai 
Klinikinis darbas skyriuje 
kuruojant paskirtus pacientus 
Klinikinis darbas 
ambulatorijoje konsultuojant 
paskirtus pacientus 
Diskusijos su gydytojais ir 
rezidentais 
Literatūros studijavimas 
 

Rezidento stebėjimas 
jam bendraujant su 
kolegomis ir 
pacientais. 
Praktinių situacijų 
analizė 

Dalykinės kompetencijos 

Bazinės veido ir 
žandikaulių 
chirurgijos žinios 

Žino ląstelių biologijos pagrindus 
ir vaidmenį patologijos procese; 
geba taikyti ląstelių biologijos 
žinias veido ir žandikaulių 
sistemos ligų diagnostikoje ir 
gydyme. 
Žino burnos, veido ir žandikaulių 
srities fiziologiją bei jų amžiaus ir 
lyties ypatybes; burnos, veido ir 
žandikaulių srities patologiją 

Klinikinių situacijų analizė. 
Savarankiškas rezidento darbas. 
Seminarai.  
Klinikinis darbas ambulatorijoje 
ir stacionare 

Klinikinių situacijų 
sprendimas. 
Rezidento pildytos 
medicininės 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas. 
Apklausa žodžiu. 
Klinikinio darbo su 
pacientu 
vertinimas 

Patologijos 
diagnozavimas, 
gebėjimas sudaryti 
tyrimų bei gydymo 
planą bei taikyti 
reikiamą gydymą. 

Mokės teikti pagalbą ir atlikti 
šiuos gydomuosius veiksmus:. 
diagnozuoti ir gydyti burnos 
gleivinės ligas; gebės atpažinti, 
įvertinti ir apibūdinti  šių ligų 
pasireiškimą būdus ir jų eigą, 
klinikinių požymių sunkumą; 
mokės paskirti tikslinius tyrimus 
ir interpretuoti jų rezultatus; 
gebės atlikti diferencinę 
diagnostiką ir sudaryti 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, 
kuruojant paskirtus pacientus 
Budėjimai priėmimo skyriuje 
Dalyvavimas konsultacijose 
Darbas operacinėje 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų 



atitinkamą paciento stebėjimo 
planą bei aptarti su pacientu ir 
slaugytojais (globėjais); 

ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 
Gydytojų ir 
pacientų vertinimai 

Tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas 
veido ir 
žandikaulių 
chirurgijoje 

Žinos bendradarbiavimo su 
periodontologais, laboratorinės 
medicinos gydytojais, gydytojais 
patologais reikšmę diagnozuojant 
ir gydant burnos gleivinės ligas 
Geba diferencijuoti ir nuspręsti, 
kada nukreipti pacientą kito 
specialisto konsultacijai 

Seminarai 
Konsultacijos 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, 
kuruojant paskirtus pacientus 
Dalyvavimas konsultacijose 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 

Sveikatos 
mokymas ir 
epidemiologija 
veido ir 
žandikaulių 
chirurgijoje 

Geba skatinti pacientus laikytis 
burnos higienos ir moka taikyti 
burnos ligų prevencijos 
priemones 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento 
konsultavimas 
stebint ciklo 
vadovui 

 
Ciklo turinys 

Temos 

Kontaktinio 
darbo valandos 

Savarankiškų studijų laikas ir  

T
eo

ri
ja

 

Pr
ak

ti
ka

 

V
is

as
 k

on
ta

k
ti

n
is

 
d

ar
b

as
 

Sa
va

ra
n

k
iš

k
as

 
d

ar
b

as
  

 20 120 140 20  
1.Burnos gleivinės ligos. 
Burnos gleivinės bėrimo elementai, 
burnos gleivinės ligų klasifikacija, 
klinika, diferencinė diagnostika ir 
gydymo principai 
 
2. Sisteminių ligų 
pasireiškimas burnos 
gleivinėje ir burnos 
organuose: 
klinika, diferencinė 
diagnostika, gydymo principai, 
bendradarbiavimas su kitų 
sričių specialistais 
 
3. Burnos priešvėžiniai ir 
vėžiniai susirgimai 

    Išmokti burnos patologijos 
diagnostikos metodus, žinoti 
biopsijos reikalavimus, klinikinius ir 
laboratorinius tyrimo metodus, 
diagnostikos algoritmus, ligų 
klasifikaciją 
 
Gebėti diagnozuoti burnos gleivinės 
ligas,parinkti tinkamą gydymą 
 
Paruošti ligonius biopsijai, taikyti šį 
diagnostikos metodą, formuoti 
kompleksinį mąstymą apie bendrines 
ligas, galinčias pasireikšti 
burnos ertmėje, išmokti 
bendradarbiauti su kitų specialybių 



Priešvėžinių ir vėžinių 
susirgimų etiologija, 
patogenezė, klinika, 
diagnostikos principai, 
gydymo principai, 
profilaktikos priemonės. 

gydytojais. 
 
Išmokti priešvėžinių ir vėžinių 
susirgimų etiologiją, patogenezę, 
kliniką, diagnostikos ir gydymo 
principus, profilaktikos priemones 

 
 
 

Vertinimo strategija Svoris, 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikotarpis 

Vertinimo kriterijai 

Teorinių žinių įvertinimas 50 Ciklo pabaigoje Pateikiama po vieną klausimą iš kiekvienos 
ciklo temos. Klausimai skirti teorinių žinių 
nagrinėtomis temomis įvertinimui. 

Praktinių įgūdžių įvertinimas 50 Viso ciklo metu Individualus paciento su burnos gleivinės 
patologija ištyrimas ir gydymo plano 
sudarymas, stebint rezidento vadovui.  

   Galutinį ciklo įvertinimą sudaro teorinių 
žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimų 
vidurkis. 

 

 
 
 
  

Autorius Leidimo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. ar 
leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai 
Ord R., Blanchaert R.  2000 Oral cancer.    Quintessence, 2000 
Arūnas Rimkevičius, 
Linas Zaleckas, Alina 
Pūrienė, Matilda 
Bylaitė, Rūta 
Gancevičienė 

2014 Burnos patologija atlasas Vilniaus Universiteto 
leidykla 

Niklaus P. Lang, Jan 
Lindhe 

 Clinical 
periodontology and 
implant denstitry 
(vol. 1 and vol. 2) 

Wiley- 
Blackwell 
(sixth 
edition) 

VU Odontologijos 
instituto bibioteka 

    https://www.clinicalkey
.com  

    www.emedicine.com 
Naujausia literatūra 
prienama Vilniaus 
universiteto 
prenumeruojamose 
duomenų bazėse, tokiose 
kaip  
Wiley Online Library, 
EBSCO Publishing, , 
Lippincott Williams & 
Wilkins ir kitose 

    



Ciklo pavadinimas Kodas 
Galvos ir kaklo onkologija VZCHI 541 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc. dr. Linas Zaleckas  
Kitas (-i) : V. Čepulis,  

Nacionalinis vėžio institutas, LOR, galvos ir 
kaklo onkologijos ir chirurgijos skyrius. 

Studijų tipas Ciklo  lygmuo Ciklo  tipas 
Laipsnio nesuteikiančios studijos  Privalomasis 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinės studijos, praktinis darbas 

rezidentūros bazėse  
IV- ieji rezidentūros 

studijų metai 
Lietuvių 

Reikalavimai studijuojančiam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Medicinos magistras, medicinos gydytojas  

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Nėra 
 

Ciklo apimtis 
kreditais 

Visas rezidento 
darbo krūvis 
valandomis 

Kontaktinio 
darbo valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

18 ECTS kreditai 480 420 60 
Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas – ugdyti šias bendrąsias ir dalykines kompetencijas:  tarpasmeninis bendravimas ir vadovavimasis 
geros klinikinės praktikos taisyklėmis, nuolatinis tobulėjimas profesinėje veikloje ir mokslinių tyrimų 
organizavimas bei dalyvavimas juose; bazinės veido ir žandikaulių  chirurgijos žinios; darbo stacionare, 
priėmimo skyriuje ir ambulatorijoje planavimo ir organizavimo principų išmanymas ir taikymas; 
patologijos diagnozavimas, gebėjimas sudaryti tyrimų bei gydymo planą bei taikyti reikiamą gydymą; 
sveikatos mokymas ir epidemiologija veido ir žandikaulių chirurgijoje; tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas veido ir žandikaulių chirurgijoje 

Programos studijų 
siekiniai 

Ciklo studijų siekiniai Studijų metodai 
Vertinimo 
metodai 

Bendrosios kompetencijos 

Tarpasmeninis 
bendravimas ir 
vadovavimasis geros 
klinikinės praktikos 
taisyklėmis 

Etinių principų taikymas 
Žino asmens duomenų 
konfidencialumo užtikrinimo 
principus; gerbia pacientų teisę į 
konfidencialumą. 
Geba efektyviai bendradarbiauti su 
kitais sveikatos priežiūros 
specialistais. 
Žino teisės aktus, 
reglamentuojančius veido ir 
žandikaulių chirurgo praktiką; Geba 
vadovautis teisės aktais savo 
klinikinėje praktikoje 

Dalyvavimas 
konsultacijose 
Diskusijos su gydytojais ir 
rezidentais 
Literatūros studijavimas 
Klinikinių situacijų 
analizė. 
Savarankiškas rezidento 
darbas.  
Klinikinis darbas skyriuje, 
tame tarpe stebint 
gydytojo konsultanto 
darbą 

Praktinių situacijų 
analizė ir 
sprendimas. 
Rezidento pildytos 
medicininės 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas. 
Klinikinio darbo su 
pacientu vertinimas 
Rezidento 
stebėjimas jam 
bendraujant su 
kolegomis ir 
pacientais. 

Nuolatinis 
tobulėjimas 
profesinėje veikloje 
ir mokslinių tyrimų 
organizavimas bei 
dalyvavimas juose  
 

Projektų vykdymo principai, 
įtraukiant etinius aspektus 
Gebėjimas atnaujinti savo žinias ir 
praktiką. 
Savo darbo veiklos kritiškas 
vertinimas. 
Mokslinių darbų analizė, 
interpretavimas ir pritaikymas savo 
praktikoje 

Savarankiškas rezidento 
darbas. 
Baigiamojo darbo 
ruošimas. 
Praktikos darbų ir 
seminarų studentams 
organizavimas ir 
dėstymas 
Literatūros analizavimas 
ir aptarimas 

Apklausa žodžiu. 
Praktinių situacijų 
sprendimas. 
Nagrinėtos 
literatūros 
pristatymas 
kolegoms. 

Dalykinės kompetencijos 



Bazinės veido ir 
žandikaulių 
chirurgijos žinios 

Žino ląstelių biologijos pagrindus ir 
vaidmenį patologijos procese; geba 
taikyti ląstelių biologijos žinias 
veido ir žandikaulių sistemos ligų 
diagnostikoje ir gydyme 
Žino burnos, veido ir žandikaulių 
srities fiziologiją bei jų amžiaus ir 
lyties ypatybes; burnos, veido ir 
žandikaulių srities patologiją 

Klinikinių situacijų analizė. 
Savarankiškas rezidento 
darbas. 
Seminarai.  
Klinikinis darbas 
ambulatorijoje ir 
stacionare.  
Literatūros studijavimas 

Klinikinių situacijų 
sprendimas. 
Apklausa žodžiu. 
Klinikinio darbo su 
pacientu vertinimas 

Patologijos 
diagnozavimas, 
gebėjimas sudaryti 
tyrimų bei gydymo 
planą bei taikyti 
reikiamą gydymą. 

Mokės diagnozuoti ir gydyti  
nepiktybinius ir piktybinius veido, 
žandikaulių, burnos ir kaklo sričių 
minkštųjų audinių navikus,   
Mokės ištirti pacientą, sergantį 
piktybiniu naviku, sudaryti gydymo 
planą, paruošti operacijai, vykdyti, 
pooperacinę priežiūrą. 
Gebės duoti pacientui aiškius ir 
išsamius nurodymus, kaip elgtis po 
atliktų procedūrų ar operacijų, dėl 
tolimesnio gydymo etapų ar 
sekimo. 
Žinos chemoterapijos ir spindulinės 
terapijos (radioterapijos) taikymą 
navikų gydyme.  
 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, 
kuruojant paskirtus 
pacientus 
Dalyvavimas 
konsultacijose 
Darbas operacinėje 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 
Gydytojų ir 
pacientų vertinimai 

Sveikatos mokymas ir 
epidemiologija veido 
ir žandikaulių 
chirurgijoje 

Žino epidemiologinių tyrimų 
dizaino ir atlikimo burnos, veido ir 
kaklo sveikatos srityje principus. 
Piktybinių auglių prevencija 
tolimesnio sekimo principai 
 
 
Geba parinkti individualias burnos 
ligų profilaktikos priemones 
atsižvelgiant į paciento amžių, 
sveikatos būklę, burnos sveikatos 
būklę; užimti aiškią visuomeninę 
poziciją gerinant asmens ir 
visuomenės sveikatos būklę. 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Literatūros studijavimas 
Pacientų konsultavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės situacijos 
sprendimas 
Kolegų ir pacientų 
įvertinimai 
Praktinių įgūdžių 
vertinimas realiose 
ir/arba 
simuliuotose 
situacijose 
 

Tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas 
veido ir žandikaulių 
chirurgijoje 

Išmano veido ir kaklo srities  
rentgenogramų analizę; specialiųjų 
tyrimų duomenų (echoskopijos, KT, 
MBR ir kt.) bei laboratorinių tyrimų 
rezultatų vertinimą. 
Geba diferencijuoti ir nuspręsti, 
kada nukreipti pacientą kito 
specialisto konsultacijai 
Komandinio darbo principai 
onkologijoje. 
Žinos chemoterapijos ir spindulinės 
terapijos (radioterapijos) taikymą 
navikų gydyme 

Seminarai 
Konsultacijos 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, 
kuruojant paskirtus 
pacientus 
Dalyvavimas 
konsultacijose 
Literatūros studijavimas  

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 

Ciklo turinys 
 
 
 



Temos 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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 60 360 420 60  
1. Galvos ir kaklo srities, burnos 
navikų klasifikacija, bendri 
diagnostikos principai 
2. Nepiktybiniai veido ir burnos 
minkštųjų audinių navikai. 
Piktybiniai veido ir burnos 
minkštųjų audinių navikai. 
Piktybinių auglių prevencija. 
Veido ir žandikaulių srities 
piktybinių navikų gydymo 
principai Komandinio darbo 
principai onkologijoje.  
3. Paciento, sergančio piktybiniu 
naviku, ištyrimas, gydymo plano 
sudarymas ir paruošimas 
operacijai, pooperacinė priežiūra 
ir tolimesnio sekimo principai 
4. Seilių liaukų piktybiniai 
augliai, jų gydymo principai 
5. Burnos dugno, liežuvio ir 
nosiaryklės piktybiniai augliai 
6. Žandikaulių piktybiniai augliai  
7. Chirurginis piktybinių auglių 
gydymas:  
8. Chemoterapijos ir spindulinės 
terapijos (radioterapijos) 
taikymas navikų gydyme 

. 
 

    Išmokti piktybinių navikų navikų 
klasifikaciją, suvokti jos principus. 
 
Suvokti gydytojo veido ir žandikaulių 
chirurgo vaidmenį diagnozuojant 
navikinius procesus veido ir burnos 
srityje bei jų savalaikio gydymo 
organizavime.  
 
Išmokti piktybinių auglių etiologinius 
ir predisponuojančius faktorius, jų 
išvengimo galimybes, žinoti 
prevencijospriemones ir mokėti jas 
taikyti praktiškai 
 
Žinoti nepiktybinių ir piktybinių 
auglių savybes, gebėti atskirti ir 
diagnozuoti nepiktybinius ir 
piktybinius veido ir kaklo auglius; 
mokėti atlikti biopsijas 
 
Mokėti paruošti pacientą 
operaciniam gydymui, žinoti 
tolimesnio pooperacinio gydymo 
principus 
.  
Mokėti diagnozuoti, diferencijuoti  ir 
gydyti seilių liaukų nepiktybinius ir 
piktybinius auglius, žinoti jų 
etiologiją,, patogenezę, kliniką. Žinoti 
operacijų ypatumus šalinant seilių 
liaukų navikus, mokėti pasirinkti 
operacijos apimtis  
 
Žinoti ir mokėti taikyti operacijų 
metodikas, naudojamas atliekant 
žandikaulių rezekcijas ir 
vienmomentes rekonstrukcijas, 
atliekant minkštųjų audinių rezekciją 
ir plastiką (vienmomentę ir atidėtą). 
Gebėti nustatyti indikacijas 
limfonodektomijoms, žinoti jų 
atlikimo metodikas.  
Išmokti chemoterapijos ir 



spindulinės terapijos taikymo 
principus navikų gydyme, žinoti laiko 
bei trukmės pasirinkimo principus, 
metodikas, schemas, suprasti kaip 
vyksta tarpdisciplininis onkologinių 
ligonių gydymas (bendradarbiavimas 
su chemoterapeutais, radiologais).  

 
Vertinimo strategija Svoris, 

proc. 
Atsiskaitymo 
laikotarpis 

Vertinimo kriterijai 

Teorinių žinių įvertinimas 50 Ciklo pabaigoje Pateikiama po vieną klausimą iš 
kiekvienos ciklo temos. Klausimai skirti 
teorinių žinių nagrinėtomis temomis 
įvertinimui.  

Praktinių įgūdžių įvertinimas 50 Viso ciklo metu Individualus paciento su veido  ar kaklo 
onkologiniu susirgimu ištyrimas ir 
gydymo plano sudarymas, stebint 
rezidento vadovui.  

   Galutinį ciklo įvertinimą sudaro teorinių 
žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimų 
vidurkis. 

 
 

Autorius Leidi
mo 
metai 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir 
leidykla  
ar internetinė 
nuoroda 

Privalomoji literatūra 
Sudarytojas J. Olekas 2008 

 
Veido, žandikaulių ir burnos 
chirurgija 

 Vaistų žinios 

V.T. De Vita, S. Helman Jr., 
S.A.Rosenberg. 

2011 
 

Cancer. Principle and practice 
of oncology. 

9th ed. Lippincott, Williams 
&Wilkins 

E.N.Myers, J.Y.Suen, J.Meyers, 
E.Hanna 

2003 Cancer of the head and heck 4th ed. Saunders 

S.Pavilionis, P.Šileikis 1985 
 

Veido ir kaklo klinikinė 
anatomija 

  

Oral cancer 2000 Oral cancer   http://www.oralca
ncerfoundation.org
/dental/pdf/screen
ing.pdf 

J. W Waering  2007 Oral cancer   Thieme medical 
publishers 

J. Philip Sapp, Lewis Roy 
Eversole, George W. Wysocki 

 Contemporary oral and 
maxillofacial pathology  

second 
edition 

Mosby 

Naujausia literatūra 
prienama Vilniaus 
universiteto 
prenumeruojamose 
duomenų bazėse, tokiose 
kaip  
Wiley Online Library, EBSCO 
Publishing, , Lippincott 
Williams & Wilkins.  

    

    www.emedicine.com 
    https://www.clinicalke

y.com 
Papildoma literatūra 



A.Jackevičius, P.Breivis, 
L.Griciūtė ir kt. 

1992 Onkologija  Vilnius, Mokslas 

B.Aleknavičienė ir kt. 2004 Pagrindinių piktybinių navikų 
lokalizacijų diagnostikos ir 
gydymo pagrindai : mokymo 
priemonė 

 Vilnius, Lietuvos 
onkologijos centras 

Lietuvos onkologijos centras 1995 Paliatyvus onkologinių 
ligonių gydymas 

 Vilnius 

 
  



 
 

Ciklo pavadinimas Kodas 
Veido ir žandikaulių chirurgija I VZCHI 542 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 
Koordinuojantis: doc. dr. Linas Zaleckas  
Kitas (-i): asist. Andrius Talijūnas  

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika, Burnos 
veido ir žandikaulių chirurgijos centras 

Studijų tipas Ciklo  lygmuo Ciklo  tipas 
Laipsnio nesuteikiančios studijos  Privalomasis 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinės studijos, praktinis darbas 

rezidentūros bazėse  
IV- ieji rezidentūros studijų metai Lietuvių 

Reikalavimai studijuojančiam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Medicinos magistras, medicinos gydytojas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Nėra 
 

Ciklo apimtis 
kreditais 

Visas rezidento darbo 
krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

52 ECTS kreditai 1200 900 300 
Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas – ugdyti šias bendrąsias ir dalykines kompetencijas:  tarpasmeninis bendravimas ir vadovavimasis 
geros klinikinės praktikos taisyklėmis, nuolatinis tobulėjimas profesinėje veikloje ir mokslinių tyrimų 
organizavimas bei dalyvavimas juose;, bazinės veido ir žandikaulių chirurgijos žinios; darbo stacionare, 
priėmimo skyriuje ir ambulatorijoje planavimo ir organizavimo principų išmanymas ir taikymas; 
patologijos diagnozavimas, gebėjimas sudaryti tyrimų bei gydymo planą bei taikyti reikiamą gydymą; 
sveikatos mokymas ir epidemiologija veido ir žandikaulių chirurgijoje; tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas veido ir žandikaulių chirurgijoje 
 
 

Programos 
studijų siekiniai 

Ciklo studijų siekiniai Studijų metodai 
Vertinimo 

metodai 
Bendrosios kompetencijos 

Tarpasmeninis 
bendravimas ir 
vadovavimasis 
geros klinikinės 
praktikos 
taisyklėmis 

Etinių principų taikymas 
Žino asmens duomenų konfidencialumo 
užtikrinimo principus; gerbia pacientų teisę į 
konfidencialumą. 
Geba efektyviai bendradarbiauti su kitais 
sveikatos priežiūros specialistais. 
Žino teisės aktus, reglamentuojančius veido ir 
žandikaulių chirurgo praktiką; Geba 
vadovautis teisės aktais savo klinikinėje 
praktikoje 

Dalyvavimas 
konsultacijose 
Diskusijos su gydytojais ir 
rezidentais 
Literatūros studijavimas 
Klinikinių situacijų 
analizė. 
Savarankiškas rezidento 
darbas.  
Klinikinis darbas skyriuje, 
tame tarpe stebint 
gydytojo konsultanto 
darbą 

Praktinių 
situacijų analizė 
ir sprendimas. 
Rezidento 
pildytos 
medicininės 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas. 
Klinikinio darbo 
su pacientu 
vertinimas 
Rezidento 
stebėjimas jam 
bendraujant su 
kolegomis ir 
pacientais. 



Nuolatinis 
tobulėjimas 
profesinėje 
veikloje ir 
mokslinių tyrimų 
organizavimas bei 
dalyvavimas 
juose  
 

Projektų vykdymo principai, įtraukiant 
etinius aspektus 
Gebėjimas atnaujinti savo žinias ir praktiką. 
Savo darbo veiklos kritiškas vertinimas. 
Mokslinių darbų analizė, interpretavimas ir 
pritaikymas savo praktikoje 

Savarankiškas rezidento 
darbas. 
Baigiamojo darbo 
ruošimas. 
Praktikos darbų ir 
seminarų studentams 
organizavimas ir 
dėstymas 
Literatūros analizavimas 
ir aptarimas 

Apklausa 
žodžiu. 
Praktinių 
situacijų 
sprendimas. 
Nagrinėtos 
literatūros 
pristatymas 
kolegoms. 

Dalykinės kompetencijos 

Bazinės veido ir 
žandikaulių 
chirurgijos  žinios 

Žino burnos, veido ir žandikaulių srities 
fiziologiją bei jų amžiaus ir lyties ypatybes; 
burnos, veido ir žandikaulių srities patologiją Klinikinių situacijų 

analizė. 
Savarankiškas rezidento 
darbas. 
Seminarai.  
Klinikinis darbas 
ambulatorijoje ir 
stacionare.  
Literatūros studijavimas 

Klinikinių 
situacijų 
sprendimas. 
Rezidento 
pildytos 
medicininės 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas. 
Apklausa 
žodžiu. 
Klinikinio darbo 
su pacientu 
vertinimas 

Darbo stacionare, 
priėmimo skyriuje ir 
ambulatorijoje 
planavimo ir 
organizavimo 
principų išmanymas 
ir taikymas  

Darbo organizavimas 
Darbo veiklos vertinimas 
Darbo prioritetų nustatymas ir laiko 
planavimas; 
Informacijos ir duomenų srautų valdymas; 
Dokumentų valdymas 
Geba teisingai pildyti paciento medicininę 
dokumentaciją . 
Išmano dokumentų valdymo ir archyvavimo 
principus, pritaiko juos darbo vietoje. 

Klinikinis darbas 
stacionare 
Budėjimai priėmimo 
skyriuje 
Asistavimas 
operacijoms 
Praktinis seminaras 
 

Praktinių 
situacijų 
sprendimas 
Rezidento 
užpildytos 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas 
 

Patologijos 
diagnozavimas, 
gebėjimas sudaryti 
tyrimų bei gydymo 
planą bei taikyti 
reikiamą gydymą. 

Mokės diagnozuoti ir gydyti  nepiktybinius 
veido ir burnos minkštųjų audinių navikus, 
odontogeninius nepiktybinius žandikaulių 
auglius, žiauninių lankų ir kitos kilmės kaklo 
ir burnos cistinius darinius, nepiktybinius 
seilių liaukų auglius 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais 
ir rezidentais 
Klinikinis darbas 
skyriuje, kuruojant 
paskirtus pacientus 
Budėjimai priėmimo 
skyriuje 
Dalyvavimas 
konsultacijose 
Darbas operacinėje 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu 
ir žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento 
tyrimas stebint 
ciklo vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento 
pildytų ligos 
istorijų įrašų 
įvertinimas 
Gydytojų, kitų 
darbuotojų ir 
pacientų 
vertinimai 

Tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas 
veido ir žandikaulių 
chirurgijoje 

Išmano veido kaulų rentgenogramų analizę; 
specialiųjų tyrimų duomenų (echoskopijos, 
KT, MBR ir kt.) bei laboratorinių tyrimų 
rezultatų vertinimą; 

Seminarai 
Konsultacijos 
Diskusija su gydytojais 
ir rezidentais 
Klinikinis darbas 

Apklausa raštu 
ir žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 



skyriuje, kuruojant 
paskirtus pacientus 
Dalyvavimas 
konsultacijose 
Literatūros studijavimas 

Paciento 
tyrimas stebint 
ciklo vadovui 
Rezidento 
pildytų ligos 
istorijų įrašų 
įvertinimas 

Sveikatos mokymas 
ir epidemiologija 
veido ir žandikaulių 
chirurgijoje 

Žino epidemiologinių tyrimų dizaino ir 
atlikimo burnos, veido ir kaklo sveikatos 
srityje principus. 
 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais 
ir rezidentais 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu 
ir žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 

 
Ciklo turinys 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 

 20 130 1030 1180 202  
1. Nepiktybiniai veido ir burnos 
minkštųjų audinių navikai. 
Pagrindiniai klinikiniai jų 
požymiai, diagnostika, tyrimo 
metodai, gydymo indikacijos, 
laikas, principai ir metodai. 
2.Odontogeniniai nepiktybiniai 
žandikaulių augliai : 
Odontogeninių nepiktybinių 
navikų vystymosi bei atsiradimo 
teorijos. Etiologija, patogenezė, 
klinika, diagnostika, tyrimo 
metodai, gydymo metodai ir 
indikacijos gydymui  
3. Žiauninių lankų ir kitos kilmės 
kaklo ir burnos cistiniai dariniai 
(dermoidinės cistos, vidurinės 
kaklo cistos) 
4. Nepiktybiniai seilių liaukų 
augliai.  

     Išmokti nepiktybinių auglių 
pagrindinius požymius.  
 
Mokėti diagnozuoti ir gydyti veido ir 
burnos minkštųjų audinių auglius. 
Žinoti  šių augliųpanašumus ir 
skirtumus.  Išmokti piktybinių 
auglių pagrindinius požymius.  
 
Mokėti diagnozuoti ir gydyti 
odontogeninius nepiktybinius 
navikus, žinoti jų kliniką, 
diagnostiką, tyrimo metodus, 
diferencinę diagnostiką, gydymą, 
prognozes.  
 
Mokėti diagnozuoti ir žinoti kaklo ir 
burnos cistinių darinių gydymą, 
operacijų metodikas 
 
Gebėti diagnozuoti nepiktybinius 
seilių liaukų auglius, žinoti šių ligų 
epidemiologiją, mokėti juos gydyti, 
pasirinkti tinkamą operacijų 
metodiką 

 
 
Vertinimo strategija Svoris, 

proc. 
Atsiskaitymo 
laikotarpis 

Vertinimo kriterijai 

Teorinių žinių įvertinimas 50 Ciklo pabaigoje Pateikiama po vieną klausimą iš kiekvienos ciklo 
temos. Klausimai skirti teorinių žinių nagrinėtomis 
temomis įvertinimui. 



Praktinių įgūdžių įvertinimas 50 Viso ciklo metu Individualus paciento ištyrimas ir gydymo plano 
sudarymas, stebint rezidento vadovui.  

   Galutinį ciklo įvertinimą sudaro teorinių žinių ir 
praktinių įgūdžių įvertinimų vidurkis. 

Autorius Leidi
mo 
meta
i 

Pavadinimas Periodinio 
leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai 
Sudarytojas J. Olekas 2008 

 
Veido, žandikaulių ir burnos 
chirurgija 

 Vilnius, Vaistų žinios 

S.Pavilionis, P.Šileikis 1985 
 

Veido ir kaklo klinikinė 
anatomija 

 Vilnius 

Fonseca R.. 2000,  
 

2000 Oral and Maxillofacial Surgery  W.B. Saunders Company. 

Peterson L.J., Ellis E., Hupp 
J.R., Tucker M.R. 

2003 Contemporary oral and 
maxillofacial surgery 

 Mosby 

Pedlar J., Frame J.W. 2001  Oral and Maxillofacial surgery  Mosby 
Naujausia literatūra 
prienama Vilniaus 
universiteto 
prenumeruojamose 
duomenų bazėse, tokiose 
kaip  
Wiley Online Library, EBSCO 
Publishing, , Lippincott 
Williams & Wilkins.  

    

    www.emedicine.com 
    https://www.clinicalkey.com 

  



 
Ciklo pavadinimas Kodas 

Veido ir žandikaulių chirurgija II VZCHI 551 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Linas Zaleckas  
Kitas (-i): asist. Andrius Talijūnas,  

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika, Burnos 
veido ir žandikaulių chirurgijos centras 

Studijų tipas Ciklo  lygmuo Ciklo  tipas 
Laipsnio nesuteikiančios studijos  Privalomasis 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 
Auditorinės studijos, praktinis darbas 

rezidentūros bazėse  
V- ieji rezidentūros studijų metai Lietuvių 

Reikalavimai studijuojančiam 
Išankstiniai reikalavimai: 
Medicinos magistras, medicinos gydytojas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Nėra 
 

Ciklo apimtis 
kreditais 

Visas rezidento darbo 
krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 
valandos 

Savarankiško darbo 
valandos 

70 ECTS kreditai 1862 1600 262 
Ciklo tikslas: rezidentūros studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas – ugdyti šias bendrąsias ir dalykines kompetencijas: tarpasmeninis bendravimas ir vadovavimasis geros klinikinės 
praktikos taisyklėmis. nuolatinis tobulėjimas profesinėje veikloje ir mokslinių tyrimų organizavimas bei dalyvavimas juose  
, bazinės veido ir žandikaulių chirurgijos  žinios; darbo stacionare, priėmimo skyriuje ir ambulatorijoje planavimo ir 
organizavimo principų išmanymas ir taikymas; patologijos diagnozavimas, gebėjimas sudaryti tyrimų bei gydymo 
planą bei taikyti reikiamą gydymą; sveikatos mokymas ir epidemiologija veido ir žandikaulių chirurgijoje; 
tarpdisciplininis bendradarbiavimas veido ir žandikaulių chirurgijoje 

Programos studijų 
siekiniai 

Ciklo studijų siekiniai Studijų metodai 
Vertinimo 
metodai 

Bendrosios kompetencijos 

Tarpasmeninis 
bendravimas ir 
vadovavimasis geros 
klinikinės praktikos 
taisyklėmis 

Etinių principų taikymas 
Žino asmens duomenų konfidencialumo 
užtikrinimo principus; gerbia pacientų 
teisę į konfidencialumą. 
Geba efektyviai bendradarbiauti su kitais 
sveikatos priežiūros specialistais. 
Žino teisės aktus, reglamentuojančius 
veido ir žandikaulių chirurgo praktiką; 
Geba vadovautis teisės aktais savo 
klinikinėje praktikoje 

Dalyvavimas konsultacijose 
Diskusijos su gydytojais ir 
rezidentais 
Literatūros studijavimas 
Klinikinių situacijų analizė. 
Savarankiškas rezidento 
darbas.  
Klinikinis darbas skyriuje, 
tame tarpe stebint gydytojo 
konsultanto darbą 

Praktinių situacijų 
analizė ir 
sprendimas. 
Rezidento pildytos 
medicininės 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas. 
Klinikinio darbo 
su pacientu 
vertinimas 
Rezidento 
stebėjimas jam 
bendraujant su 
kolegomis ir 
pacientais. 

Nuolatinis 
tobulėjimas 
profesinėje veikloje ir 
mokslinių tyrimų 
organizavimas bei 
dalyvavimas juose  
 

Projektų vykdymo principai, įtraukiant 
etinius aspektus 
Gebėjimas atnaujinti savo žinias ir 
praktiką. 
Savo darbo veiklos kritiškas vertinimas. 
Mokslinių darbų analizė, interpretavimas 
ir pritaikymas savo praktikoje 

Savarankiškas rezidento 
darbas. 
Baigiamojo darbo ruošimas. 
Praktikos darbų ir 
seminarų studentams 
organizavimas ir dėstymas 
Literatūros analizavimas ir 
aptarimas 

Apklausa žodžiu. 
Praktinių situacijų 
sprendimas. 
Nagrinėtos 
literatūros 
pristatymas 
kolegoms. 

Dalykinės kompetencijos 

Bazinės veido ir 
žandikaulių 
chirurgijos  žinios 

Žino normalų bendrą organizmo bei 
veido ir žandikaulių sistemos vystymąsi, 
anatomiją, fiziologiją bei jų amžiaus ir 
lyties ypatybes; geba atpažinti bendras 
organizmo bei veido ir žandikaulių 
sistemos vystymosi anomalijas. 
Žino genetinių sindromų, pažeidžiančių 

Klinikinių situacijų analizė. 
Savarankiškas rezidento 
darbas. 
Seminarai.  
Klinikinis darbas 
ambulatorijoje ir stacionare 

Klinikinių 
situacijų 
sprendimas. 
Rezidento pildytos 
medicininės 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas. 



veido ir žandikaulių sistemą, principus ir 
požymius; geba taikyti genetikos žinias 
diagnozuojant veido ir žandikaulių 
sistemos patologij. 
Žino ląstelių biologijos pagrindus ir 
vaidmenį patologijos procese; geba 
taikyti ląstelių biologijos žinias veido ir 
žandikaulių sistemos ligų diagnostikoje 
ir gydyme. 
Žino burnos, veido ir žandikaulių srities 
fiziologiją bei jų amžiaus ir lyties 
ypatybes; burnos, veido ir žandikaulių 
srities patologiją 

Apklausa žodžiu. 
Klinikinio darbo 
su pacientu 
vertinimas 

Darbo stacionare, 
priėmimo skyriuje ir 
ambulatorijoje 
planavimo ir 
organizavimo principų 
išmanymas ir 
taikymas  

Darbo organizavimas 
Darbo veiklos vertinimas 
Darbo prioritetų nustatymas ir laiko 
planavimas; 
Informacijos ir duomenų srautų 
valdymas; 
Dokumentų valdymas 
Geba teisingai pildyti paciento 
medicininę dokumentaciją . Išmano 
dokumentų valdymo ir archyvavimo 
principus, pritaiko juos darbo vietoje. 

Klinikinis darbas stacionare 
Budėjimai priėmimo 
skyriuje 
Asistavimas operacijoms 
Praktinis seminaras 
 

Praktinių situacijų 
sprendimas 
Rezidento 
užpildytos 
dokumentacijos 
įrašų įvertinimas 
 

Patologijos 
diagnozavimas, 
gebėjimas sudaryti 
tyrimų bei gydymo 
planą bei taikyti 
reikiamą gydymą. 

Mokės diagnozuoti ir gydyti  įgimtas 
veido ir galvos anomalijas, kraujagyslių 
patologiją, SAŽS patologiją, mokės 
diagnozuoti ir gydyti skeletines 
žandikaulių anomalijas; gebės atstatyti 
kaulinio audinio defektus žandikaulių ir 
kaukolės srityje  

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, 
kuruojant paskirtus 
pacientus 
Budėjimai priėmimo 
skyriuje 
Dalyvavimas konsultacijose 
Darbas operacinėje 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 
Gydytojų ir 
pacientų 
vertinimai 

Tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas 
veido ir žandikaulių 
chirurgijoje 

Žino tarpdisciplininės komandos 
reikšmę vaikų su įgimtais lūpos ir/ar 
gomurio nesuaugimais gydyme; 
sąkandžio anomalijų gydyme, 
prienosinių ančių patologijos gydyme 
Geba diferencijuoti ir nuspręsti, kada 
nukreipti pacientą kito specialisto 
konsultacijai 

Seminarai 
Konsultacijos 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Klinikinis darbas skyriuje, 
kuruojant paskirtus 
pacientus 
Dalyvavimas konsultacijose 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento tyrimas 
stebint ciklo 
vadovui 
Dienyno įrašų 
įvertinimas 
Rezidento pildytų 
ligos istorijų įrašų 
įvertinimas 

Sveikatos mokymas ir 
epidemiologija veido 
ir žandikaulių 
chirurgijoje 

Geba profesinių veiksmų riziką savo 
paties sveikatai ir imtis priemonių 
apsisaugojant nuo jų.  
Žino veido vystymosi sutrikimų 
prevencijos priemones, rizikos veiksnius. 

Seminarai 
Diskusija su gydytojais ir 
rezidentais 
Literatūros studijavimas 

Apklausa raštu ir 
žodžiu 
Klinikinės 
situacijos 
sprendimas 
Paciento 



konsultavimas 
stebint ciklo 
vadovui 
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1.Sąkandžio anomalijų 
(ortognatinė) chirurgija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SAŽS patologija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Disgnatijų klasifikacija, 
kaulinio veido amžiaus 
nustatymas, diagnostikos 
principai; operacijos laiko 
parinkimas ir gydymo plano 
sudarymas. 
Ortognatinės operacijos 
planavimas ir simuliacija. 
Ligonio ištyrimas Apatinio 
žandikaulio osteotomijos; 
mentoplastikos, miotomijos; 
viršutinio žandikaulio 
osteotomijos; kombinuotos 
osteotomijos. Indikacijos 
šioms operacijoms, 
operacijų metodika. 
Gydymo rezultatai, 
pasekmės, komplikacijos. 
Pooperacinis gydymas. 
 
 
Funkcinė anatomija, 
biomechanika; tyrimo ir 
diagnostikos metodai. SAŽS 
ligų klasifikacija, etiologija ir 
patogenezė, diferencinė 
diagnostika; SAŽS 
disfunkcijos sindromas. 
SAŽS artritas, artrozė, 
ankilozė – etiologija, 
patogenezė, konservatyvus 
gydymas, indikacijos 
operaciniam gydymui.  
Operacijų metodikos ir jų 
pasirinkimas gydant 
artrozes, išnirimus, 
ankilozes, SAŽS disfunkcijas.  
Įgimtos sąnariom 
patologijos (sąnarinių 
struktūrų neišsivystymas) 
diagnostika, gydymo 
metodai, operacijų laiko ir 
technikos pasirinkimas. 



 
 

3. Įgimtų veido anomalijų 
chirurgija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Sindromai veido ir 
žandikaulių chirurgijoje. 
Distrakcinė osteogenezė. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Veido vystymasis: veido 
vystymosi eiga, veido 
nesuaugimų išsivystymas. 
Veido vystymosi sutrikimų 
bei ydų etiopatogenezė, 
vystymosi ydų klasifikacija; 
veido ydų prevencija. Įgimti 
viršutinės lūpos bei 
gomurio nesuaugimai: 
klasifikacija, nesuaugimų 
klinika, pasireiškimo dažnis. 
Trumpa istorinė gydymo 
apžvalga. Dabartiniai 
gydymo metodai, 
pagrindinių operacijų 
metodų schemos. Gydymo 
perspektyvos. Pooperacinė 
pacientų reabilitacija. 
Viršutinio žandikaulio 
alveolinės ataugos 
nesuaugimai: viršutinio 
žandikaulio alveolinės 
ataugos nesuaugimų 
klasifikacija; alveolinės 
ataugos vientisumo 
atstatymo reikšmė; 
alveoloplastikos atlikimo 
laiko pasirinkimas; 
pirminės bei antrinės 
alveoloplastikos; 
ortodontinio gydymo bei 
priešoperacinio pacientų 
paruošimo svarba. Antrinės 
bei korekcinės operacijos 
esant veido vystymosi 
ydoms: gomurio operacijos 
(fistuloplastikos, gomurio 
pailginimo operacijos, 
faringoplastikos); viršutinės 
lūpos ir nosies korekcinės 
operacijos. Ydų prevencija. 
 
 
Pagrindiniai ir dažniausiai 
pasitaikantys sindromai, 
pasireiškiantys kaukolės, 
veido ir kaklo vystymosi 
ydomis ir sutrikimais. 
Diagnostika, chirurginių 
korekcijų laikai, indikacijos, 
operacijų metodikos. Ydų 
prevencija.  
Distakcinės osteogenezės 
pritaikymas. Indikacijos, 
operacijų eiga, pooperacinis 
periodas, ortodontinis 
gydymas. Gydymo 



 
 
 
 
5.Hemangiomos ir kraujagyslių 
vystymosi anomalijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Kraniofacialinė chirurgija  
 
Kaukolės smegeninės dalies 
vystymosi sutrikimai. 
Kraniosinostozių diagnostika, 
gydymas. Operacijų terminai, 
technikos. Savalaikės anomalijų 
diagnostikos ir gydymo svarba, 
įtaka veido išvaizdai. 
 
 
 
7. Veido kaulų rekonstrukcija, 
augmentacija.  
Kaulo augmentacijos operacijos 
(alveolinės ataugos rekonstrukcija, 
sinuso dugno pakėlimas), jų 
indikacijos ir technika. Medžiagos, 
naudojamos kaulo augmentacijai 

planavimas ir ikioperacinis 
paruošimas 
 
 
Diagnostika, klasifikacija; 
kraujagyslių vystymosi 
anomalijos 
(angiodisplazijos, 
malformacijos) ir 
hemangiomos, jų panašumai 
ir skirtumai, gydymo 
metodikos ir rezultatai. 
 
 
Išmokti kaukolės 
smegeninės dalies 
vystymosi sutrikimus, 
mokėti juos diagnozuoti, 
žinoti gydymo eigą ir 
terminus. 
 
 
 
 
 
 
 
Žinoti kaulo augmentacijų 
principusi, mokėti atlikti 
alveolinės ataugos 
rekonstrukciją įvairiais 
metodais,tame tarpe ir 
atliekant kaulo blokų 
persodinimą. Mokėti sinuso 
dugno pakėlimo operacijų 
techniką, žinoti  naudojamas 
medžiagas, galimas gydymo 
komplikacijas 
Žinoti veido kaulo segmentų 
rekonstrukciją: gydymo 
planavimą. Gebėti parinkti 
operacijos metodus – 
vaskuliarizuotus ir 
nevaskuliarizuotus  
transplantatus.. 

 
Vertinimo strategija Svoris, 

proc. 
Atsiskaitymo 
laikotarpis 

Vertinimo kriterijai 

Teorinių žinių įvertinimas 50 Ciklo pabaigoje Pateikiama po vieną klausimą iš 
kiekvienos ciklo temos. Klausimai skirti 
teorinių žinių nagrinėtomis temomis 
įvertinimui.  

Praktinių įgūdžių įvertinimas 50 Viso ciklo metu Individualus paciento su veido vystymosi 
patologija ištyrimas ir gydymo plano 
sudarymas, stebint rezidento vadovui.  

   Galutinį ciklo įvertinimą sudaro teorinių 
žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimų 
vidurkis. 



 
Autorius Leidim

o metai 
Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. ar 
leidinio 
tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai 
Sudarytojas J. Olekas 2008 

 
Veido, žandikaulių ir 
burnos chirurgija 

 Vilnius, Vaistų žinios 

S.Pavilionis, P.Šileikis 1985 
 

Veido ir kaklo klinikinė 
anatomija 

 Vilnius 

Fonseca R.. 2000,  
 

2000 Oral and Maxillofacial 
Surgery 

Vol 2 
(Orthognatic 
surgery), 
596 p. 

W.B. Saunders Company. 

W.R.Proffit 
 

2015 Contemporary 
orthodontics 

5th edition Mosby 

Peterson L.J., Ellis E., Hupp 
J.R., Tucker M.R. 

2003 Contemporary oral and 
maxillofacial surgery 

 Mosby 

Pedlar J., Frame J.W. 2001  Oral and Maxillofacial 
surgery 

 Mosby 

R. Almonaitienė, R. 
Rizgelienė, J. Tutkuvienė  
 

2008 Veido, žandikaulių ir 
dantų raida 

 Vilnius, „Progretus“ 

J.Losee, R. Kirschner 2008 

9. Comprehensive Cleft 
Care 

 

 McGraw-Hill Professional 

Abd El Salam, El Askary.  
 

2003 Reconstructive aesthetic 
implant surgery. 

 Blackwell 
Munksgaar 

    https://www.clinicalkey.co
m  

    www.emedicine.com 
Naujausia literatūra prienama 
Vilniaus universiteto 
prenumeruojamose duomenų 
bazėse, tokiose kaip  
Wiley Online Library, EBSCO 
Publishing, , Lippincott 
Williams & Wilkins ir kitose 

    

 
  



II Priedas. Dėstytojų gyvenimo aprašymai 
 
CURRICULUM VITAE 
Pavardė, vardas:  Linas Zaleckas 
Gimimo metai:     1974 08 04 
Mokslinis ir akademinis laipsniai: m. dr., docentas 
Studijos:   1997 m baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, 

  Gydomosios medicinos specialybę. 
1997 – 1998  Pirminė rezidentūra Vilniaus universitete. Įgyta medicinos 

gydytojo kvalifikacija 
1998- 2001 Burnos chirurgijos rezidentūros studijos Vilniaus 

universitete 
2001 - 2003 Veido ir žandikaulių chirurgijos rezidentūros studijos 

Vilniaus universitete 
Darbovietės ir pareigos:   
1997 – 1998 Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės 

Traumatologijos- ortopedijos ir plastinės atstatomosios chirurgijos 
skyriaus gydytojas asistentas 
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fakultete 
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Nuo 2003 VUL Žalgirio klinikos veido ir žandikaulių chirurgas 
2003 - 2007 VU MF Odontologijos instituto lektorius 
Nuo 2007 –    VU MF Odontologijos instituto docentas 
 
Narystė draugijose: 
1998 -  Lietuvos Veido ir žandikaulių chirurgų draugijos narys, nuo 2005 – 

šios draugijos valdybos narys. 
2002  -  Baltijos Veido ir žandikaulių chirurgų bei plastikos chirurgų 

asociacijos narys 
Žurnalų Medicina, Acta Medica Lithuanica ir Baltic Dental and Maxillofacial Journal straipsnių 
recenzentas 
Žurnalo Baltic Dental and Maxillofacial Journal redkolegijos narys nuo 2015m.  

Mokslo kryptis: Įgimtų veido ir kaukolės vystymosi anomalijų gydymas bei 
profilaktika, veido audinių rekonstrukcija, veido ir žandikaulių traumatologija, uždegimų 
etiopatogenezė ir gydymas. 

Disertacijos tema (apginta2002): Viršutinio žandikaulio alveolinės ataugos įgimtų nesuaugimų 
gydymas, atliekant antrinę kaulinę plastiką. 

Dėstomi dalykai:  
Burnos, veido ir žandikaulių srities traumatologija 



Burnos, veido ir žandikaulių srities onkologija 
Veido ir žandikaulių srities plastinė ir atstatomoji chirurgija 
 

Moksliniai projektai 
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network” (Rostoko, Vilniaus, Rygos ir Tartu universitetai), tiriančioje veido nesuaugimų gydymą. 
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asmeninių apsaugos priemonių naudojimas odontologinėje praktikoje. Sveikatos 
mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. 2011, nr. 2. ISSN 1392-6373 p. 29-36. 
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50. 2004 06 10 – 12. Konferencija Baltic compass, Oulu – Kaunas.Pranešimas: Zaleckas L., 
Olekas J., Linkevičienė L. Nesuaugimų gydymo protokolas Vilniaus universiteto Odontologijos 
instituto Veido ir žandikaulių chirurgijos centre.  

51. 2004 06 10 – 12. Konferencija Baltic compass, Oulu – Kaunas. Pranešimas: Linkevičienė L., 
Zaleckas L., Olekas J. Pirminiai gomurio nesuaugimų duomenys.  

52. 2004 04 23 – 24. Konferencija “Veido ir kaklo funkcinė ir estetinė rekonstrukcija”. 
Klaipėda.Pranešimas: Zaleckas L., Olekas J. Alveoloplastika kaip pagalbinis metodas pacientų 
su nesuaugimais ortodontiniame gydyme.  

53. 2004 04 23 – 24. Konferencija “Veido ir kaklo funkcinė ir estetinė rekonstrukcija”. 
Klaipėda.Pranešimas: Olekas J, Zaleckas L. Veido nesuaugimų chirurginis gydymas.  

54. 2002 05 22-25. Pranešimas: Zaleckas L., Olekas J. The comparisson of the secondary alveolar 
bone grafting in bilateral and unilateral clefts. 4th Congress of Baltic association for 
maxillofacial and plastic surgery. Ryga, Latvija. 

55. Pranešimas:Olekas J., Zaleckas L. Secondary alveolar bone grafting in unilaterial cleft lip and 
palate patient, Transactions 9th Internationel Congress on Cleft Palate and Related 
Craniofacialomalies Göteborg - Sweden, 25-29 June, 2001, Serial number 445. 

56. 2000 05 25 - 28. Pranešimas:Zaleckas L., Olekas J. Iliac crest as a donor site for secondary 
alveoloplasty. The VI Symposium Rostoc - Riga “Maxillofacial Deformities: Multidisciplinary 
Approach” Abstract: 26. Ryga, Latvija.  

57. Olekas J., Zaleckas L. Pirminės alveoloplastikos. II – asis tarptautinis stomatologų kongresas, 
Kaunas, 1999 06 23 - 26 

58. Zaleckas L., Rimkuvienė J. Apatinio trečiojo krūminio danties retencija apatinio žandikaulio 
šakoje. II – asis tarptautinis stomatologų kongresas. Kaunas, 1999 06 23-26.  

59. 1999 05 14 - 16. Pranešimas: Olekas J., Zaleckas L. Primary Alveoplasty. The III Congress of 
Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery. Abstracts: 48.Tartu, Estija.  



CURRICULUM VITAE 
 
Pavardė, vardas: Rūta Rastenienė 
Gimimo metai:     1981 04 18 
Mokslinis ir akademinis laipsniai: m. dr., aistentė.  

2005 - 2008 metais Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos institute baigtos 

rezidentūros studijos ir įgyta gydytojo burnos chirurgo profesinė kvalifikacija. 

Nuo 2010m. dirba rezidentų vadove Vu medicinos fakulteto odontologijos institute. 

 
Mokslo kryptis: Odontogeniniai veido ir žandikaulių sričių pūlynai, juos įtakojančių veiksnių 

ir gydymo įvertinimas. (2016 metais apginta disertacija) 

 

Dėstomi dalykai:   Burnos chirurgijos disciplina 3 ir 4 kurso odontologijos studentams.  

Anatomijos, aseptikos antiseptikos, nuskausminimo, paciento ištyrimo, dantų šalinimo mokymas. Pūlingi 
veido, žandikaulių ir kaklo susirgimai jų diagnostika, diferencinė diagnostika ir gydymas. Veido daubų, 
seilių liaukų ligos jų diagnostika, diferencinė diagnostika ir gydymas. Specifiniai ir nespecifiniai veido ir 
kaklo sričių susirgimai jų diagnostika, diferencinė diagnostika ir gydymas. 
 
Moksliniai projektai 

 
Klinikinės studijos “Efficacy of DC071 mouthwash (0.2% chlorhexidine digluconate) in 
peri-surgical care for preventing alveolar osteitis after third molar extraction”, vykdytos 
2015-2016 metais VUL Žalgirio klinikoje, tyrėja.  

 

Studijos:  

1999m. - 2004m. Odontologijos studijos Vilniaus universiteto medicinos fakulteto 

odontologijos institute. 

2004m. - 2005m. Internatūra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto odontologijos institute. 

2005 metais baigtas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos institutas ir įgyta 

gydytojo – odontologo profesinė kvalifikacija.  

Darbovietės ir pareigos:   
 
2005m. - 2008m. dirbo gydytoja odontologe VUL Žalgirio klinikos konsultacinėje poliklinikoje. 

2005- 2006 m. dirbo VUL Žalgirio klinikos priėmimo skyriaus skubios odontologinės pagalbos 

kabinete gydytoja odontologe. 

2008 m. - iki dabar dirba gydytoja burnos chirurge VUL Žalgirio klinikos konsultacinėje 

poliklinikoje. 

Nuo 2006m. dirba asistente VU medicinos fakulteto odontologijos institute.  



KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 2010-2016m. 
 
Dalyvauta kursuose, seminaruose, konferencijose (per paskutinius 
penkis metus) 
 
Užsienio valstybėse 

1. „6th International Specialization and Advancement course on Cranio-
Maxillofacial and Oral Surgery. „Etiopatogenesis, diagnosis ant treatment of 
temporomandibular jodint diseases“ (2010m. 12. 02-04 Lenkija, Varšuva). 

2. 7th International Specialization and Advancement course on Cranio-
Maxillofacial and Oral Surgery. „Maxillary sinus diseases, diagnosis, diferential 
diagnosis and treatment“ (2011.11.17-19 Lenkija, Varšuva). 

3.   8th International Specialization and Advancement course on Cranio-
Maxillofacial and Oral Surgery. „Salivary glands diseases, diagnosis, diferential 
diagnosis and treatment“ (2011.11.17-19 Lenkija, Varšuva). 

4. 14th DENTSPLY Friadent World Symposium “Focused on your Practice Success” 
(2010m. 03. 19-20 Ispanija, Barselona). 

5. 20th Annual Meeting of the European Association for Osseointengration (2011. 
10.12-15 Graikija, Atėnai).  

6. Bone Ring Technique: Advanced training course with special focus on soft tissue 
management (2011. 09. 10-11 Vokietija, Frankfurtas). 

7. 4th Evident Success Enhance your practice Success (2011.04. 01-02 Lenkija, 
Varšuva). 

8.  „Concept, indication and handling of the Friadent implant system XIVE“ (2007 
m. Vasario 26-27 d.Vokietija, Frankfurtas). 

9. 15th Dentsply Friadent World Symposium “Mastering Tissue Response 
Successfully” (2012 m. kovo 16-17d. Vokietija, Hamburgas). 

10. “Less is More- How to achieve the perfect aesthetic result wit maximum profit”. 
(2012m sausio 23-27d. Italija) 

11. ANKYLOS System Course. 2014 03 10-11 d (Bolonija, Italija) 
12. EAO Anual Scientific Meeting. 2014 09 25-27 (Roma, Italija) 
13. 1st Baltic Implantology Symposium. 2014 11 21-22 (Ryga, Latvija) 
14. EAO Anual Scientific Meeting 2015 09 25-27 (Stokholmas, Švedija) 
15. Quintessence of Periodontology and Implantology 2015 11 27-28 (Vilnius, 

Lietuva 

Lietuvoje 

2010 metai 

1. Renginio organizatorius Lietuvos Periodontologų draugija „Periodontologijos 
aktualijos“ 2010 02 27 d. (Sertifikatas 12 val.) 

2. Renginio organizatorius Lietuvos Periodontologų draugija UAB „Sirowa Vilnius“ 
„Teorinės ir praktinės žinios apie gleivinės atstatymo terapijas bei įvairias minkštųjų 
audinių augmentacijų technikas“. 2010 02 26 d. (sertifikatas 8 val.) 

2011 metai 



1. Renginio organizatorius Lietuvos sveikatos mokslų universitetas „Veido ir 
žandikaulių chirurgijos aktualijos“ 2011 05 13 d. (Sertifikatas 6 val.) 

2. Renginio organizatorius Lietuvos Periodontologų draugija „Infekcijos kontrolė 
periodontologijoje“ 2011 03 05 d. (Sertifikatas 8 val.) 

3.  Renginio organizatorius Odontologijos ergonomikos draugija VU medicinos 
fakulteto odontologijos institutas „Aktualūs ergonomikos odontologijoje klausimai“ 
2011 01 29 d. (Sertifikatas 8 val.) 

2012 metai  

1. Renginio organizatorius Lietuvos Periodontologų draugija „Aktualijos 
periodontologijoje“ 2012 02 25 d. (Sertifikatas 8 val.) 

2. Renginio organizatorius Lietuvos endodontologų draugija „Odontologija 
šiandien“ 2012 05 11-12 d. (Sertifikatas 16 valandų) 

3. Renginio organizatorius LSMU „Radiologinė diagnostika veido ir žandikaulių 
chirurgijoje“ 2012 11 09 (sertifikatas 6 val.)  

4. Renginio organizatorius Odontologijos ergonomikos draugija VUMFOI 
“Šiuolaikinė odontologija” 2012 09 29 (Sertifikatas 8 val.) 

5. Renginio organizatorius Gydytojo odontologo padėjėjų  ir pagalbininkų draugija 
Utenos kolegija „Aktualūs gydytojo odontologo padėjėjo veiklos klausimai“ 2012 
12 08 (Sertifikatas 6 val). 

2013 metai 

1. Renginio organizatorius Lietuvos periodontologų draugija. “Aktualijos 
periodontologijoje”2013 03 02 (sertifikatas 8 val.) 

2. Renginio organizatorius Odontologijos ergonomikos draugija, LR odontologų 
rūmų Vilniaus teritorinis skyrius „šiuolaikinė odontologija 2013 04 20 
(sertifikatas 8 val.) 

3. Renginio organizatorius Lietuvos laktacijos ir žindymo konsultantų asociacija. 
„Naujagymio žindymas : pirmosios 28 dienos. 2013 05 08. (sertifikatas 8 val.) 

4. Renginio organizatorius Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Baltic 
assosiation for maxillofacial and plastic surgery. 8th congress of baltic association 
for maxillofacial and plastic surgery. 2013 05 10-11 (Serttifikatas 16 val.) 

5. Renginio organizatorius Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos 
akademijos (LSMU MA) Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos bei Lietuvos 
veido ir žandikaulių chirurgų draugija. “Veido ir žandikaulių srities uždegimai” 
2013 10 25 (sertifikatas 6 val.) 

6. Renginio organizatorius VU MF Odontologijos institutas ir Lietuvos 
endodontologų draugija. “Medicininė statistika odontologams” 2013 04 09-06. 
04d (sertifikatas 16 val.)  

7. Renginio organizatorius Gydytojo odontologo padėjėjų  ir pagalbininkų draugija 
Lietuvos respublikos odontologų rūmų Vilniaus teritorinis skyrius. “Sėkmingos 
dantų implantacijos prielaidos” 2013 10 19 (sertifikatas 6 val) 

8. Renginio organizatorius Odontologijos ergonomikos draugija, LR odontologų 
rūmai. “Šiuolaikinė ergonomika ir odontologija” 2013 12 14 (sertifikatas 8 val.) 

2014 metai 



1. Renginio organizatorius Lietuvos periodontologų draugija. “Aktualijos 
periodontologijoje” 2014 03 01 (sertifikatas 12 val.) 

2. Renginio organizatorius Lietuvos ortodontų sąjunga. Ortodontinių mini 
implantų teoriniai ir klinikiniai panaudojimo ypatuma. 2014 10 04 (setifikatas 6 
val.) 

3. Renginio organizatorius Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos 
akademijos veido ir žandikaulių chirurgijos klinika bei Lietuvos veido ir 
žandikaulių chirurgų dtaugija. Aktualūs burnos ir veido patologijos klausimai. 
2014 12 05 (sertifikatas 6 val.) 

2015 metai 

1. Renginio organizatorius Lietuvos mokslinių bibliotek asociacija. Naudojimasis 
elektroniniais mokslo duomenų ištekliais: Biomedicinos mokslų šaltiniai. 2015 
01 27-28 (sertifikatas 8 val.) 

2. Renginio organizatorius Lietuvos periodontologų draugija. “Aktualijos 
periodontologijoje”2015 02 28 (sertifikatas 8 val.) 

3. Renginio organizatorius BETIS VŠĮ Biomedicinos etikos ir teisės institutas.”Geros 
klinikinės praktikos pagrindų mokymai”. 2015 03 14. (Sertifikatas 8 val.) 

4. Renginio organizatorius Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos 
akademijos veido ir žandikaulių chirurgijos klinika bei Lietuvos veido ir 
žandikaulių chirurgų dtaugija. “Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario 
patologija”. 2015 10 02. (sertifikatas 6 val.)  

5. Renginio organizatorius Odontologijos ergonomikos draugija, LR odontologų 
rūmų teritorinis skyrius. “Aktualūs ergonomikos klausimai”. 2015 11 21. 
(sertifikatas 8 val.) 

2016 metai: 

1. Renginio organizatorius Lietuvos periodontologų draugija. “Aktualijos 
periodontologijoje. 2016 02 27. (sertifikatas 8 val). 

Pranešimai 

1. Renginio organizatorius Lietuvos respublikos odontologų rūmai Seminaras 
gydytojams odontologams bei burnos priežiūros specialistams. Pranešimas: 
Traumos, pūliniai ir augliai burnoje. Kaip padėti pacientui? 2011.11.26 d. 

2. Renginio organizatorius Odontologijos ergonomikos draugija VU medicinos 
fakulteto odontologijos institutas. Pranešimas : Pacientas sutino... Ar jau skelbti 
aliarmą? 2011.12.10 d. 

3. Renginio organizatorius: VU odontologijos institutas. Kada prireikia burnos 
chirurgo? 2012.05.11-12d. 

4. Renginio organizatorius: Odontologijos ergonomikos draugija. Kada danties 
traukimas tampa iššūkiu? 2012. 09.29 

5. Renginio organizatorius Gydytojo odontologo padėjėjų ir pagalbininkų draugija 
Utenos kolegija. Kam reikalingas asistentas chirurginiam kabinete? 2012 12 08 

6. Renginio organizatorius: Odontologijos ergonomikos draugija, LR odontologų 
rūmų Vilniaus teritorinis skyrius. „Kaip elgtis su proto dantimis?“ 2013 04 20 

7. Renginio organizatorius Lietuvos laktacijos ir žindymo konsultantų asociacija. 



„Liežuvio pasaitėlio įtaka žindymui ir kalbos raidai“. 2013 05 08. 
8. Renginio organizatorius Gydytojo odontologo padėjėjų ir pagalbininkų draugija 

Lietuvos respublikos odontologų rūmų Vilniaus teritorinis skyrius. ‘Skausmas po 
implantacijos” 2013 10 19 

9. Renginio organizatorius: Odontologijos ergonomikos draugija, LR odontologų 
rūmai. “Ką odontologas gali pamatyti burnoje?! Burnos chirurgo patarimai”. 
2013 12 14.  

Pranešimai tarptautinėse konferencijose:: 

1. Rasteniene R, Zaleckas L, Seselgyre R, Rimkuviene J. „Cellulitis of the Floor of the 
Mouth in Lithuanian Population“. 2008m. 09. 9-12d pristatytas stendinis 
pranešimas tarptautiniame kongrese  „XIX Congress of the European Association 
for Cranio Maxillo Facial Surgery“. Italijoje, Bolonijos mieste.  

2. Rasteniene R, Zykute I, Matkevicius D, Puriene A. MAXILLOFACIAL INFECTIONS 
OF ODONTOGENIC ORIGIN. TREATMENT OUTCOMES. 2012 metais pristatytas 
stendinis pranešimas tarptautiniame kongrese, The 4th Baltic Scientific 
Conference in Dentistry. Estijoje, Tartu mieste.  

3. Rasteniene R. Zykute I, Matkevicius D, Zaleckas L, Puriene A. Maxillofacial 
infections of odontogenic orgin: efficacy of empirical antimicrobial therapy. 
2013 metais pristatytas stendinis pranešimas tarptautiniame kongrese, 8th 
Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic surgery, Kaune. 

4. Rasteniene R, Pūrienė A, Pečiulienė V, Borusevičius R. General health and dental 
care attitudes of students enrolled in undergraduate programs. 2013 metais 
pristatytas stendinis pranešimas tarptautiniame kongrese, 18th congress of 
European Association of dental public health, Maltoje. 

5. Rastenienė R, Pūrienė A. Oral health care-related attitudes in students from 
various undergraduate professional programs. 2014 metais pristatytas stendinis 
pranešimas tarptautiniame kongrese 26th Annual Meeting of the European 
Society of Dental Ergonomics, Vilnuje. 

6. Rastenienė R, Pūrienė A. Self-reported behavior in patients with acute dental 
pain. 2014 metais pristatytas stendinis pranešimas tarptautiniame kongrese 
19th congress of European Association of dental public health, Goteborge, 
Švedijoje. 

 
Per paskutinius penkerius metus skelbtų mokslinių publikacijų sąrašas  

 ISI duomenų bazėje: 

1. Ruta Rasteniene, Jolanta Aleksejuniene, Alina Puriene.  Determinants of 

Length of Hospitalization due to Acute Odontogenic Maxillofacial Infections: 

A 2009-2013 Retrospective Analysis. Medical principles and Practice. 

2015;24(2):129-35. doi: 10.1159/000370073. Epub 2015 Jan 9 

2. Ruta Rastenienė, Alina Pūrienė, Jolanta Aleksejūnienė, Vytaute Pečiulienė, 

Linas Zaleckas. Treatment and management of patients with odontogenic 

maxillofacial infections - a 10-year retrospective analysis. Surgical infections. 



Surg Infect (Larchmt). 2015 Jun;16(3):305-12. doi: 10.1089/sur.2013.264. 

Epub 2015 May 26. 

3. Ruta Rasteniene, Jolanta Aleksejuniene, Alina Puriene. Dental treatment 

needs and health care seeking behaviors of patients with acute odontogenic 

infections in Lithuania. International Dental Journal. Int Dent J. 2015 

Aug;65(4):188-95. doi: 10.1111/idj.12168. Epub 2015 May 16. 

4. Ruta Rastenienė, Jolanta Aleksejūnienė, Alina Pūrienė. Time trends and 

determinants of acute odontogenic maxillofacial infections in Lithuania: a 

retrospective national 2009-2013 treatment data audit. Community Dental 

Health (2015) 32, 1–7. doi:10.1922/CDH_3561Resteniene07  

Recenzuojamuose žurnaluose : 

Zaleckas L, Rasteniene R, Rimkuviene J, Seselgyte R (2010) Retrospective analysis of 

cellulitis of the floor of the mouth. Stomatologija. 12(1): 23-7. PMID: 20440093 

Kituose leidiniuose: 

Rūta Rastenienė, Alina Pūrienė, Jolanta Aleksejūnienė Incidence of acute 

odontogenic maxillofacial infections in Lithuania. Sveikatos mokslai, 2015; 2, 25. 

ISSN 1392-6373 print/2335-867X online Sveikatos mokslai http://sm-hs.eu 

Rastenienė R., Pūrienė A., Kiverytė S., Gečienė L. Odontogeninių pūlinių 

mikrobiologinė analizė. Stomatologija. 2015, XVII tomas, Nr. 2 

 



CURRICULUM VITAE 
 
Pavardė, vardas: Andrius Talijūnas 
Gimimo metai:     1980 08 29 
Studijos:           2005m. baigė VU Medicinos fakultetą 
                           2005-2006m. atliko internatūrą Joniškio ligoninėje 
                           2005-2011m. mokėsi VU MF Odontologijos institute veido ir žandikaulių 
chirurgijos rezidentūroje ir baigė 5-ių metų rezidentūros studijas 
Darbovietės, pareigos:   
                   nuo 2011m. Všį VUL Žalgirio klinikos veido ir žandikaulių chirurgas 
                   nuo 2014m. VU MF Odontologijos institute asistentas 
                   nuo 2015m. VšĮ VUL Žalgirio klinikos Veido ir žandikaulių chirurgijos I skyriaus 
vedėjas 
 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS  
Mokslinių publikacijų sąrašas  

STRAIPSNIAI 

 Recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose 

A.Talijūnas, L. Zaleckas „Proliferacinis periostitas: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga“ 
// Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis 2012, t. 18, nr. 1. p. 55-60.ISSN: 
1392-1312. 
Dalyvauta kursuose, seminaruose, konferencijose  

Užsienio valstybėse 
1. 19th Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Bologna, 

Italy, 9-12 September 2008. 
2. 3rd International Specialization and Advancement Course on Cranio-Maxillofacial and Oral 

surgery. „Diagnosis, differential diagnosis and treatment of specific and unspecific 
inflammations of soft and hard tissues of the face and the neck, directions of spreading and 
treatment management of abscesses and phlegmones of the face“. Warsaw, Poland, 19-21 
March 2009. 

3. 5th  International Specialization and Advancement Course on Cranio-Maxillofacial and Oral 
surgery.“Epidemiology , diagnosis and surgical treatment of malignant neoplasms of the head 
and the neck region. Warsaw, Poland, 19-21 November 2009. 

4. 20th Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Bruges, 
Belgium 14-17 September 2010. 

5. Facial deformity surgery. London, United Kingdom, 19-20 May 2011 
Lietuvoje 

1. Skubioji medicinos pagalba.Vilnius,Lietuva, spalio 3-7d. 2011. 
2. „Implantacija viršutiniame žandikaulyje galinių dantų srityje. Sinuso pakėlimas“, 

Vilnius,Lietuva,  kovo 17, 2012. Vilniaus implantologijos centras. 
3. 8th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, May 10-11, 2013 

Kaunas, Lithuania. 
4. Veido ir žandikaulių srities uždegimai, spalio 25, 2013m., Druskininkai. 
5. Aktualūs burnos ir veido skausmo klausimai, gegužės 16, 2014m.,Birštonas. 
6. Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario patologija, spalio 2, 2015m.,Birštonas. 

Skaityti pranešimai mokslinėse ir mokymo-metodinėse konferencijose 
2011 05 13 mokslinė praktinė konferencija „Veido ir žandikaulių chirurgijos aktualijos“  
Pranešimas „Plokščialąstelinės karcinomos verukozinė forma“ 



CURRICULUM VITAE 
 
Pavardė, vardas: Deimantė Ivanauskaitė 
Gimimo metai: 1973 05 16 
Mokslinis ir akademinis laipsniai: mokslų daktarė, lektorė 

10. Išsilavinimas ir kvalifikacija: 
 1991–1996 m. Kauno medicinos akademija; gydytojo stomatologo diplomas. 
 1996–1997 m. Kauno medicinos akademija, pirminė rezidentūra Vilniaus universiteto 

Žalgirio klinikoje; bendros praktikos gydytojo stomatologo kvalifikacija ir pažymėjimas. 
 1997–1998 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Stomatologijos klinika, antrinė 

specialybės rezidentūra; gydytojo periodontologo kvalifikacija ir pažymėjimas. 
 1998 m. spalio 19–23 d. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras; 

pažymėjimas „Darbas su dentaliniais rentgeno aparatais“. 
 1999–2000 m. Švedijos Malmės universiteto Odontologijos fakulteto Burnos bei veido ir 

žandikaulių radiologijos departamentas, podiplominės studijos; stomatologijos magistro 
laipsnis ir diplomas. 

 2002 m. vasario 4-15 d. VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras; Radiacinės saugos 
(mokėsi pagal „Asmens, atsakingo už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose“, 60 val.) pažymėjimas. 

 2006 m. balandžio 26–28 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos 
institutas; pažymėjimas „Darbo specifika dirbant su panoramine įranga odontologijoje“. 

 2007 m. gruodis–2007 m. kovas; Anglų kalbos (B1 threshold level) kurso pažymėjimas. 
 2007 m. gegužės 8 d. VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras; Radiacinės saugos 

(mokėsi pagal „Asmens, atsakingo už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose“, periodinis mokymas 32 val.) pažymėjimas. 

 2008 m. sausio 7– vasario 29 d. kompiuterinio raštingumo pažymėjimas. 
 2010 m. lapkričio 17 d. Radiacinės saugos centras; Asmens, mokančio atsakingus už 

radiacinę saugą ir dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, Atestacijos 
pažymėjimas. 

 2011 m. birželio 30 d. (išdavimo data). Vilniaus universitetas, daktaro diplomas. 
 2012 m. gegužės 15 d. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras. 

(atestuota pagal 8 valandų Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą), 
Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas. 

 2012 m. gegužės 15 d. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras. 
(atestuota pagal 6 valandų Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą), Sveikatos 
žinių atestavimo pažymėjimas. 

 2012 m. lapkričio 16 d. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras. 
Radiacinės saugos pažymėjimas. (mokėsi „Radiacinė sauga asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose, naudojančiose IV ir V pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės 
šaltinius (periodinis mokymas), 24 val.). 

 2013 m. balandžio 9 d. – birželio 4 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Odontologijos institutas ir Lietuvos endodontologų draugija. Medicininė statistika 
odontologams (teoriniai – praktiniai seminarai; 16 val.). 

 2016 m. vasario 1 d. Radiacinės saugos centras; „Asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės 
saugos“ Atestavimo pažymėjimas. 

 



11. Darbovietės ir pareigos: 
 1995-07-03–1995-08-31 Vilniaus universitetinė Žalgirio ligoninė; medicinos sesuo. 
 1996-08-01–1997-07-31 Kauno medicinos akademija, rezidentūros skyrius; 

stomatologijos spec. rezidentūros gydytoja-rezidentė. 
 1997-04-21–1997-06-30 Vilniaus universitetinė Žalgirio ligoninė, Priėmimo poskyrio 

būtinosios stomatologinės pagalbos tiekimo kabinetas; gydytoja asistentė. 
 1997-07-01–2000-10-09 Vilniaus universitetinė Žalgirio ligoninė, Priėmimo poskyrio 

būtinosios stomatologinės pagalbos tiekimo kabinetas; bendrosios praktikos 
stomatologė. 

 1997-07-21–1997-09-22 AB „Stoma“, gydytoja stomatologė. 
 1997-09-01–1998-08-05 Vilniaus universitetas, Doktorantūros ir rezidentūros skyrius; 

periodontologijos specialybės rezidentūra. 
 1998-08-06–1998-09-01 Vilniaus universitetinė Žalgirio ligoninė, Konsultacinė 

poliklinika; bendros praktikos gydytoja stomatologė. 
 1998-09-01–2000-10-10 Vilniaus universitetinė Žalgirio ligoninė, Konsultacinė 

poliklinika; gydytoja periodontologė. 
 1998-11-02–1998-12-04 ir nuo 2001-03-01 Uždaroji akcinė bendrovė „Helika“; gydytoja 

periodontologė. 
 2000-10-10–2003-04-01 Viešoji Įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika, 

Konsultacinė poliklinika; gydytoja periodontologė. 
 Nuo 2000-10-10 Viešoji Įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika, Priėmimo 

poskyrio Būtinosios pagalbos kabinetas; gydytoja odontologė. 
 2002-09-10–2006-10-31 R. Bagdanavičienės įmonė; gydytoja periodontologė. 
 Nuo 2003-04-02 Viešoji Įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika Konsultacinės 

poliklinikos Radiologijos poskyris; vyr. ordinatorė radiologijai, atsakinga už radiacinę saugą 
klinikoje. 

 Nuo 2005-10-12 Uždaroji akcinė bendrovė „Skraidenta“; gydytoja periodontologė. 
 2010-04-26–2011-04-29 Jurgitos Nargėlaitės Zaliauskienės individuali įmonė; gydytoja 

periodontologė. 
 Nuo 2013-04-12 Uždaroji akcinė bendrovė „Studio dentis“; gydytoja periodontologė. 
 Nuo 2014-10-02 Uždaroji akcinė bendrovė “Žvėryno odontologijos klinika“; gydytoja 

periodontologė. 
 Nuo 2016-01-01 Viešoji Įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika Konsultacinės 

poliklinikos Radiologijos poskyris; Radiologijos poskyrio vadovė. 

Vilniaus universitetas: 
 2001-01-01–2011-03-31 Vilniaus universitetas, Medicinos fakulteto Stomatologijos 

klinika (iki 2004 rugpjūčio) Odontologijos instituto (nuo iki 2004 rugsėjo); asistentė. 
 Nuo 2005-01-03 Medicinos fakulteto Odontologijos institutas; priedui prie diplomo 

stažuotės: ”Darbo specifika dirbant su dantų rentgeno diagnostikos aparatais 
odontologijoje” ir ”Darbo specifika dirbant su panoramine įranga odontologijoje”. 

 Nuo 2005-01-03 Medicinos fakulteto Odontologijos institutas; gydytojų tobulinimas. 
 2007-02-14–2007-08-31 Vilniaus universitetas, Medicinos fakulteto Odontologijos 

institutas ESF projektas „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto 
plėtra ir mokslinių tyrimų rezultatų Lietuvos odontologinėje praktikoje sklaidos 
užtikrinimas“; asistentė. 

 2008-01-01–2011-06-30 Vilniaus universitetas, Medicinos fakulteto Odontologijos 
institutas; ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 



demonstracinės veiklos programos projekto projektas „SEDENTEXCT“; atsakinga už 
projekto vykdymą, 2008-06-02–2011-06-30 jaunesnioji mokslo darbuotoja. 

 Nuo 2008-10-01 Vilniaus universitetas, Medicinos fakulteto Odontologijos institutas; 
gydytojo rezidento vadovė. 

 Nuo 2011-04-01 Vilniaus universitetas, Medicinos fakulteto Odontologijos institutas; 
lektorė. 

 
Mokymas: 
 2005-2015-12-21 Viešoji Įstaiga „Respublikinis energetikų mokymo centras“; paskaitų 

skaitymas ir praktikos darbai mokymo programose, nuo 2008-09-09–VšĮ „Energetikų 
mokymo centras“; nuo 2010-01-07 Uždaroji akcinė bendrovė „Energetikų ruošimo 
centras“; dėstytoja-valandininkė. 

 Nuo 2005 m. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras; nuo 2015-05-01 
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras; paskaitų skaitymas ir 
praktikos darbai mokymo programose.  

Straipsnių recenzavimas: 
 Nuo 2009 m. žurnalo Baltic Dental and Maxillofacial Journal straipsnių recenzentas. 
 Nuo 2011 m. žurnalo „Medicina“ straipsnių recenzentas. 
 2014 „Horizon Research Publishing” straipsnio recenzija. 
Draugijos, narystė: 
 Lietuvos periodontologų draugija; 1998–1999 m. ir nuo 2001 m.; narė, 2001–2005 

m.tarybos narė, nuo 2005 m. sekretorė. 
 International Association of Dentomaxillofacial Radiology; nuo 2001-01-22. 
 European Academy Dentomaxillofacial Radiology; nuo 2004-06-19. 
 Lietuvos Radiologų Asociacija; 2004-10-22 – 2007 m. 
 Lietuvos Respublikos odontologų rūmai; nuo 2004 m. 

12. Mokslo kryptis: 
Radiologija odontologijoje. 

13. Disertacijos tema: 
Periodonto ligų diagnozavimas: dantinės ataugos pokyčių analizė, taikant skirtingus 
rentgeninio tyrimo metodus (Biomedicinos mokslai, Medicina 07 B), 2011 m. birželio 16 d. 

14. Dėstomi dalykai: 
Radiologijos pagrindai (radiologija odontologijoje). 

15. Moksliniai projektai: 
1. Vilniaus universitetas, Medicinos fakulteto Odontologijos institutas ESF projektas „Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto plėtra ir mokslinių tyrimų 
rezultatų Lietuvos odontologinėje praktikoje sklaidos užtikrinimas“ 2006–2008 m; 2007-
02-14–2007-08-31 asistentė. 

2. Vilniaus universitetas, Medicinos fakulteto Odontologijos institutas; ES 7-osios bendrosios 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto 
projektas „SEDENTEXCT“ 2008-01-01–2011-06-30; atsakinga už projekto vykdymą, 2008-
06-02–2011-06-30 jaunesnioji mokslo darbuotoja. 
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Stomatologija.2006, vol. 8, no. 4. ISSN 1392-8589 p. 122-126. 

6. Ivanauskaite Deimante, Lindh Christina, Rohlin Madeleine. Observer performance based 
on marginal bone tissue visibility in Scanora  panoramic radiography and posterior 
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gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2013, t. 15, nr. 1. ISSN 
1392-8589 p. 26-30. 

STRAIPSNIAI kituose leidiniuose: 
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praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2009, vol. 11, 
no. 2, suppl.. ISSN 1392-8589 p. 8-12. 

21. Dumbrytė Irma, Ivanauskaitė Deimantė, Linkevičienė Laura. Įprastinio radiologinio 
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2. Švedijos Malmės universiteto Odontologijos fakulteto Burnos bei veido ir žandikaulių 

radiologijos departamentas; 2008-03-06–2008-03-31. 
3. Suomijos Helsinkio universitetas Burnos bei veido ir žandikaulių radiologijos 

departamentas; 2008-09-15–2008-09-16. 
4. Švedijos Malmės universiteto Odontologijos fakulteto Burnos bei veido ir žandikaulių 

radiologijos departamentas; 2010-01-20–2010-01-29. 
 

Tarptautiniai kongresai, renginiai: 
1. First international congress of Stomatology and 4th Ministry of Health of Lithuania, 

Academy of Dentistry International, Lithuanian Dental Association. Vilnius, Lithuania; 
June 5-8, 1997. Renginio organizatorių padėjėjas. 

2. First Lithuanian Conference of Post-Diploma Education. The Chicago Center for 
Advanced dentistry, Lithuanian Society of Periodontologists. Vilnius, Lithuania; 
February 2, 2001. Dalyvis. 



3. 1st Baltic Sea Conference on Periodontology. Lithuanian Society of Periodontology, 
Scandinavian Society of Periodontology. Vilnius, Lithuania; May 24-26, 2001. 
Organizacinio komiteto narys. 

4. 13th International congress of DentoMaxilloFacial Radiology. International Association 
of Dento-Maxillo-Facial Radiology. Glasgow, UK; August 5-7, 2001. Žodinis pranešimas, 
tezės. 

5. Course on Surgical periodontology (16 credit hours). The Chicago Center for Advanced 
dentistry, Clinic of Stomatology Vilnius university. Vilnius, Lithuania; December 13-14, 
2001. Dalyvis. 

6. Course on Regeneration utilizing bone and membranes in periodontal and implant 
therapy. The Chicago Center for Advanced dentistry, Clinic of Stomatology Kaunas 
university. Kaunas, Lithuania; April 21-22, 2002. Dalyvis. 

7. 8th European congress of Dentomaxillofacial radiology. International Association of 
Dento-Maxillo-Facial Radiology. Cracow, Poland; June 6-8, 2002. Žodinis pranešimas, 
tezės. 

8. Europerio 4. European Federation of the Periodontology. Berlin, Germany; June 19-21, 
2003. Dalyvis. 

9. 16th Nordic Symposium in oral and Maxillofacial radiology. European Academy of 
DentoMaxilloFacial Radiology. Malmo, Sweden; June 16, 2004. Dalyvis. 

10. 9th European congress of Dentomaxillofacial radiology. European Academy of 
DentoMaxilloFacial Radiology. Malmo, Sweden; June 17- 19, 2004. Žodinis pranešimas, 
tezės. 

11. 3rd Symposium of Periodontology and Implant dentistry in the Course of Time (The 
Scandinavian Connection). Zahnmedizinische kliniken der universität Bern. Bern, 
Swizerland; January 22, 2005. Dalyvis. 

12. Framework of MATRA project „Improvement of Capacity of Services essential for 
Radiation Protection in Medicine“ (MAT03/LT/9/2) (Hous 32). Vilnius, 2005 m. vasario 
28-kovo 3 d. Dalyvis. 

13. 15th International Congress of dentomaxllofacial Radiology. International Association 
of Dento-Maxillo-Facial Radiology. Cape Towne, South Africa; 28 May-2 June, 2005. 
Dalyvis. 

14.  6 th symposium of Europian Dentomaxillofacial Imaging Network “Jaw in Perspective”. 
European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology. Leuven, Belgium; May 21, 2006. 
Dalyvis. 

15. 10th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology. European Academy of 
DentoMaxilloFacial Radiology. Leuven, Belgium; June 1-3, 2006. Stendinis pranešimas, 
tezės. 

16. BALTIC COMPASS OULU-KAUNAS 2-asis Odontologų ir Veido bei žandikaulių chirurgų 
tarptautinis mokslinis praktinkinis kongresas. Kauno medicinos universiteto 
Odontologjios fakultetas, Oulu universitetas. Kaunas, Lietuva; 2006 m. birželio 9-10 d. 
Žodinis pranešimas, tezės. 

17.  Concept, Indication and Handling of the FRIADEN implant system XIVE ®. With live 
surgeries and lectures. DR. Orcan Yüksel. Vokietija, Frankfurtas 2007 m. vasario 26-27. 
Dalyvis. 

18. Tarptautinė mokslinė praktikinė konferencija “Periodontologijos aktualijos”. Lietuvos 
periodontologų draugija, 2007 m. gegužės 25-26. Paskaita. Renginio organizatorė. 

19. The 16th International Congress of Dentomaxillofacial radiology. International 
Association of Dento-Maxillo-Facial Radiology. Beijing, China; June 26-30, 2007. 
Žodinis pranešimas. 



20.  37th annual meeting Swiss Society of Periodontology ir 11th Biennial Congress 
International Academy of Periodontology. ”Current Concept in Periodontology and 
Implant therapy”. Šveicarija, Bernas 2007 m. rugsėjo 13-15. Dalyvis. 

21. Pre Congress Continuing Education Course of the 11th Congress of the European 
Academy of Dentomaxillofacial Radiology. European Academy of DentoMaxilloFacial. 
Budapest, Hungary; 25-28 June 2008. Dalyvis. 

22. 11th Congress of the Europian Academy of Dentomaxillofacial Radiology. European 
Academy of DentoMaxilloFacial Radiology. Budapest, Hungary; 26-28 June, 2008. 
Stendinių pranešimų sesijos pirmininkė. 

23. 3rd Baltic Scientific Conference in Dentistry. Vilnius, Lithuania, 6-8th November 2008. 
Žodinis pranešimas. 

24. Europerio 6. European Fedreration of Periodontology. June 4-6, 2009, Stockholm, 
Sweden. Dalyvis. 

25. The 17th International Congress of Dentomaxillofacial radiology “Imaging in 
Perspective”; Pre-congress title: “CBCT exposed”. International Association of Dento-
Maxillo-Facial Radiology. June 28-July 2, 2009. Amsterdam, The Netherlands. Dalyvis. 

26. Tarptautinė konferencija „Pasiekimai estetinėje odontologijoje“. ARX DENTIS. Kaunas 
2009 m. gruodžio 3-5 d. Dalyvis. 

27. 12th European congress of Dentomaxillofacial radiology. European Academy of 
DentoMaxilloFacial Radiology. Istanbul, Turkey; June 2-5, 2010. Stendinių pranešimų 
sesijos pirmininkė. 

28. Tarptautinė mokslinė praktikinė konferencija “Aktualijos periodontologijoje”. Lietuvos 
periodontologų draugija. Vilnius, 2012 m. vasario 25 d. (12val.). Renginio organizatorė. 

29. Odontologo vaidmuo vaiko teisių apsaugoje: geroji praktika. Lietuvos respublikos 
odontolgų rūmai. Lietuvos respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, Norvegijos 
ambasada Lietuvoje, Švedijos ambasada Lietuvoje. Vilnius 2012 m. birželio 7 d. 
Dalyvė.(8val.). 

30. 13th European congress of Dentomaxillofacial radiology. European Academy of 
DentoMaxilloFacial Radiology. Leipzig, Germany; June 13-16, 2012. Dalyvė. Žodinio 
pranešimo bendraautorė. 

31. 4th Baltic Congress of Radiology. Vilnius, Lithuania, October 11th-13th. Paskaita. Dalyvis 
(9 European CME credits). 

32. The 4th Baltic Scientific Conference of Dentistry. Tartu, Estonia, 19-20 October 2012. 
(14 val.) Dalyvė. 

33. Odontolgija žmogaus sveikatai. Lietuvos respublikos odontolgų rūmai. Druskininkai 
2013 gegužės 31 d. – birželio 1 d.. Dalyvė. 

34. The 19th International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology “Bridging the Gap”; 
The Precongress symposium themed “The Role of the Maxillofacial Radiologist in the 
Future”. International Association of Dento-Maxillo-Facial Radiology. June 22-27, 
2013 Bergen, Norway. Stendinis pranešimas. Stendinio pranešimo bendraautorė. 
Stendinių pranešimų sesijos pirmininkė. 

35. Endodontija 2013. Lietuvos endodontologų draugija, Lietuvos respublikos odontolgų 
rūmai. Vilnius 2013 lapkričio 22-23 d.d.. (24 val.) Dalyvė. 

36.  Peri-implant Plastic and Reconstructive Surgery. 1st EFP Master Clinic, Maison de la 
Chimie, Paris, France February 7-8, 2014. Dalyvė. 

37. Aktualijos periodontologijoje. Lietuvos periodontologų draugija. Lietuvos respublikos 
odontologų rūmai. Vilnius, 2014 kovo 1d. (12 val.). 



38. Nuo idėjos iki pasiekimų“. Tarptautinis kongresas, skirtas Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų 1-ties metų veiklos paminėjimui. 2014 m. gegužės 30-31 d. 
Druskininkai, Lietuva. Pranešimo autorė. Dalyvė. 

39. 14th European congress of Dentomaxillofacial radiology. European Academy of 
DentoMaxilloFacial Radiology. Cluj-Napoca, Romania; June 25-28, 2014. Dalyvė. Žodinis 
pranešimas. Stendinio pranešimo bendraautorė. Stendinių pranešimų sesijos 
pirmininkė. 

40. iPlus Laser Workshop. Aachen Dental Laser Center. Center for Bio-Medical Technologies 
at RWTH Aachen Campus. From 6-7 October, 2014; Aachen, Germany. 

41. Endobaltic 2014. Lietuvos endodontologų draugija, Lietuvos respublikos odontolgų 
rūmai. Vilnius 2014 lapkričio 28-29 d.d.. (24 val.) Dalyvė. 

42. Aktualijos periodontologijoje. Lietuvos periodontolgų draugija, Lietuvos respublikos 
odontolgų rūmai. Vilnius 2015 vasario 28. (12 val.) Dalyvė; organizatorė. 

43. Nordic Insitute of Dental Education. 3D Imaging and Diagnostics. On 11-12 May, 
Helsinki, Finland. (12 hours of lectures and hands-on training in total 1 European Credit 
Transfer System (ECTS) credit.. 

44. EuroPerio 8. June 3-6, June, 2015  ExCel, London, United Kingdom. 20 hours (17 
scientific and 3 sponsor session). Dalyvė. 

45. Quitessence of Periodontology and Implantology. Vilnius, November 27-28, 2015. 
(Dalyvis). 

46. Aktualijos periodontologijoje. Vilnius, 2016-02-27 (12 val.) Dalyvė; organizatorė. 
 

Tobulinimo renginiai: 
1. Aktualijos stomatologijoje. Lietuvos stomatologų sąjunga, Vilniaus universiteto 

Stomatologijos klinika. Vilnius, 1996 m. rugsėjo 26 d. (9 val.). 
2. Aktualijos periodontologijoje. Lietuvos periodontologų sąjunga. Vilnius 1996 m. 

lapkričio 15 d. (3 val.). 
3. Plombavimo medžiagos. Adhezija, stabilumas. Vilniaus universitetas. Vilnius, 1996 m. 

gruodžio 7 d. (8 val.). 
4. Akmenų susidarymas, etiologija ir patogenezė. Šaknies rezorbcija, etiologija, 

patogenezė. Lietuvos stomatologų sąjungos Vilniaus krašto skyrius. Vilnius, 1996 m. 
gruodžio 19 d. (4 val.). 

5. Protezavimo ypatumai po endodontinio gydymo. Juridinė stomatologijos pusė. Lietuvos 
stomatologų sąjungos Vilniaus krašto skyrius. Vilnius, 1997 m. sausio 30 d. (4 val.). 

6. Endodontinės patologijos diagnostika ir gydymas. Dantų ligų profilaktikos sistema ir jos 
pasiekimai Suomijoje. Endodontiškai išgydytų dantų paruošimo protezavimo principai. 
Vilniaus universitetas. Vilnius, 1997 m. vasario 11 d. (6 val.). 

7. Stomatologijos naujovės 1997. Vilniaus universiteto Stomatologijos klinika, Lietuvos 
stomatologų sąjunga. Vilnius, 1997 m. kovo 21 d. (9 val.). 

8. Diagnostiniai ir laboratoriniai tyrimai stomatologijoje. Adhezija stomatologijoje. 
Lietuvos stomatologų sąjungos Vilniaus krašto skyrius. Vilnius, 1997 m. balandžio 24 d. 
(4 val.). 

9. Periodontiniai instrumentai. Konkrementų valymo būdai. Poliravimas. Lietuvos 
periodontologų sąjunga. Vilnius, 1997 m. balandžio 29 d. (4 val.). 

10. Chirurginis periodonto ligų gydymas. Lietuvos periodontologų sąjunga, Norvegijos 
periodontologų sąjunga, Vilniaus universiteto Stomatologijos klinika. Vilnius, 1997 m. 
birželio 9 d. (10 val.). 



11. Mokslas stomatologijos praktikai. Vilniaus universiteto Stomatologijos klinika. Vilnius, 
1997 m. rugsėjo 26 d. (9 val.). 

12. Klinikinis KERR firmos sustiprinančios juostelės „Connect“ panaudojimo įvertinimas. 
Lietuvos stomatologų sąjunga. Vilnius, 1997 m. spalio 23 d. (2 val.). 

13. Medicininių instrumentų paruošimas darbui ir klaidos. Lietuvos stomatologų sąjungos 
Vilniaus krašto skyrius. Vilnius, 1997 m. lapkričio 20 d. (4 val.). 

14. Vaikų stomatologijos aktualijos. Vilniaus universiteto Stomatologijos klinika. Vilnius, 
1997 m. lapkričio 28-29 d. (16 val.). 

15. Dantų akmenys. Burnos higiena. Osteoplastika. Lietuvos periodontologų sąjunga. 
Vilnius, 1997 m. gruodžio 10 d. (4 val.). 

16. Šiuolaikinių stomatologinių medžiagų charakteristika. Vilniaus universiteto 
Stomatologijos klinika, Skandinavijos stomatologinių medžiagų tyrimo institutas. 
Vilnius, 1997 m. gruodžio 19 d. (8 val.). 

17. Periodonto ir burnos gleivinės ligų gydymo aktualijos. Lietuvos periodontologų sąjunga. 
Vilnius, 1998 m. sausio 30 d. (7 val.). 

18. AIDS problemos stomatologijoje. Adhezija stomatologijoje. Lietuvos stomatologų 
sąjungos Vilniaus kraštas. 1998 m. kovo 26 d. (4 val.). 

19. Šiuolaikinio protezavimo aktualijos. Lietuvos privačių gydytojų stomatologų bendrija. 
Vilnius, 1998 m. balandžio 17 d. (7 val.). 

20. Periodonto ligų gydymo aktualijos. Naujausi gydymo metodai. Lietuvos periodontologų 
draugija, Vilniaus universiteto Stomatologijos klinika. Vilnius, 1998 m. gegužės 23 d. (8 
val.). 

21. Veido estetika. Vilniaus universiteto Stomatologijos klinika. Vilnius, 1998 m. rugsėjo 18 
d. (9 val.). 

22. Praktikos darbų ir seminarų ciklas „Naujausi periodonto ligų gydymo metodai“. 
Lietuvos periodontologų draugija, Vilniaus universiteto Stomatologijos klinikos. Vilnius, 
1998 m. rugsėjo 23 d. (8 val.). 

23. Mokslas stomatologijos praktikai. Vilniaus universiteto Stomatologijos klinika. Vilnius, 
1998 m. rugsėjo 25 d. (10 val.). 

24. Periodonto ligų gydymo praktika. Lietuvos periodontologų draugija, Vilniaus 
universiteto Stomatologijos klinika. Vilnius, 1998 m. spalio 30 d. (8 val.). 

25. Stomatologinių medžiagų klinikiniai aspektai. Vilniaus universiteto Stomatologijos 
klinika, Skandinavijos stomatologinių medžiagų tyrimo institutas. Vilnius, 1998 m. 
lapkričio 12 d. (5 val.). 

26. Stomatologijos naujovės-1999. Vilniaus universiteto Stomatologijos klinika. Vilnius, 
1999 m.kovo 26 d. (9 val.). 

27. Burnos gleivinės ligos. Lietuvos periodontologų draugija, Vilniaus universiteto 
Stomatologijos klinika. Vilnius, 1999 m. birželio 4 d. (8 val.). 

28. Rentgenologinė kietųjų danties audinių patologijos diagnostika. Rentgenologinis 
žandikaulio kaulo įvertinimas prieš įsodinant implantą. Protezavimas ant implantų: 
klinikinis įvertinimas. Vilniaus universiteto Stomatologijos klinika. Vilnius, 1999 m. 
birželio 5 d. (6 val.). 

29. Panoraminė rentgenologija ir radiologija. Vilniaus universiteto Stomatologijos klinika. 
Vilnius, 2000 m. sausio 24 d. (5,5 val.). 

30. Praktikos darbų ciklas „Panoraminė rentgenologija ir radiologija“. Vilniaus universiteto 
Stomatologijos klinika. Vilnius, 2000 m. sausio 25 d. (5 val.). 

31. Praktinė stomatologija. Vilniaus universiteto Stomatologijos klinika. Vilnius, 2000 m. 
vasario 5 d. (12 val.). 



32. Nauji ir klasikiniai gydymo metodai periodontologijoje. Lietuvos periodontologų 
draugija, Vilniaus universiteto Stomatologijos klinika. Vilnius, 2001 m. sausio 27 d. (8 
val.). 

33. Stomatologijos progresas ir praktinė dentiatrija. Vilniaus universitetas Stomatologijos 
klinika, Stomatologijos mokslo paramos fondas. Vilnius; 2001 m. kovo 17 d. (8 val. ). 

34. Dezinfekcija ir sterilizacija stomatologijoje. Dezinfekcinių medžiagų pristatymas. 
Pirmoji pagalba ir reanimacija. Intraoralinių dantų radiogramų kokybės klausimai. 
Lietuvos gydytojų stomatologų padėjėjų bendrija. Vilnius; 2001 m. balandžio 7 d. (6 
val.). 

35. Ultragarso panaudojimas stomatologijoje. Periochirurgija bendros praktikos 
gydytojams. Rentgenografijos ištyrimas periodontologijoje. Lietuvos stomatologų 
sąjungos Klaipėdos krašto skyrius, 2001 m. balandžio 21 d. (6 val.). 

36.  Stomatologijos praktika. Lietuvos stomatologų sąjungos Vilniaus krašto skyrius, 
Stomatologijos mokslo paramos fondas. Vilnius; 2001 m. lapkričio 9 d. (6 val.). 

37. Gydytojo periodontologo, bendros praktikos gydytojo stomatologo, burnos higienisto 
darbo aktualijos. Vilniaus universitetas Stomatologijos klinika, Lietuvos periodontologų 
draugija. Vilnius; 2001 m. lapkričio 24 d. (6 val. ). 

38. Endodontija 2001. Vilniaus universiteto stomatologijos klinika, Lietuvos endodontologų 
draugija. Vilnius; 2001 m. gruodžio 7-8 d. (16 val.). 

39. Šiuolaikinis plombavimas stiklo jonomerinėmis medžiagomis. Lietuvos stomatologų 
sąjungos Vilniaus krašto skyrius, 2002 m. sausio 31 d. (4 val.). 

40.  Naujausi radiacinės saugos reikalavimai dirbantiems su dentaliniais rentgeno 
aparatais. Periapikalinė technika. Narkotikai ir AIDS. narkotikų vartojimas ir burnos 
sveikata. Dantų balinimo procedūros. Vilniaus universiteto Stomatologijos klinika, 
Lietuvos gydytojų stomatologų padėjėjų bendrija. Vilnius; 2002 m. vasario 2 d. (7 val.). 

41. Klinikinė periodontologija gydytojams praktikams. Lietuvos periodontologų draugija, 
Vilniaus universiteto Stomatologijos klinika. Vilnius, 2002 m. balandžio 20 d. (6 val.). 

42. Stomatologijos mokslo pasiekimai-praktikai. Vilniaus universitetas Stomatologijos 
klinika, Stomatologijos mokslo paramos fondas. Vilnius; 2002 m. kovo 15-16 d. (14 val.). 

43. Klinikinė periodontologija. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Vilniaus 
universiteto Stomatologijos institutas, Lietuvos periodontologų draugija. Vilnius, 2002 
m. spalio 12 d. (6 val.). 

44. Naujos technologijos ir metodai odontologijos moksle ir praktikoje. Vilniaus 
universiteto Stomatologijos institutas. Vilnius, 2002 m. lapkričio 8-9 d. (12 val.). 

45. Endodontija-2002. Vilniaus universiteto Stomatologijos institutas, Lietuvos 
endodontologų draugija. Vilnius; 2002 m. gruodžio 6 d. (8 val.). 

46. Klinikinė periodontologija. Vilniaus universiteto Stomatologijos institutas, Lietuvos 
periodontologų draugija. Vilnius, 2003 m. sausio 25 d. (6 val.). 

47. Stomatologijos mokslo pasiekimai-praktikai. Vilniaus universiteto Stomatologijos 
klinika. Vilnius, 2003 m. kovo 21-22 d. (14 val.). 

48. Racionalioji endodontija. Radiologija gydytojo stomatologo darbe. praktiniai klinikiniai 
aspektai. Kauno medicinos universiteto Terapinės stomatologijos klinika, Uždarosios 
akcinės bendrovės “Aukštėja” stomatologijos klinika. Kaunas, 2003 m. balandžio 11d. (6 
val.). 

49. Progresas stomatologijoje. Vilniaus universitetas Stomatologijos institutas, Lietuvos 
stomatologų sąjungos Vilniaus krašto skyrius, Lietuvos periodontologų draugija. Vilnius, 
2003 m. balandžio 26 d. (8 val.). 

50. Stomatologinė radiologija-praktikai. Vilniaus universiteto Stomatologijos institutas. 
Vilnius, 2003 m. birželio 13 d. (5 val.). 



51. Mokslas stomatologijos praktikai. Vilniaus universiteto Stomatologijos institutas. 
Vilnius, 2003 m. rugsėjo 26 d. (10 val.). 

52. Naujos technologijos ir metodai odontologijos moksle ir praktikoje. Vilniaus 
universiteto Stomatologijos institutas. Vilnius, 2003 m. lapkričio 14-15 d. (14 val.). 

53. Endodontija-2003. Vilniaus universiteto Stomatologijos institutas, Lietuvos 
endodontologų draugija. Vilnius, 2003 m. gruodžio 5-6 d. (14 val.). 

54. Šiuolaikinė periodontologija. Vilniaus universiteto Stomatologijos institutas, Lietuvos 
periodontologų draugija. Vilnius, 2004 m. vasario 28 d. (8 val.). 

55. Naujos technologijos ir metodai vaikų odontologijos moksle ir praktikoje. Vilniaus 
universiteto Stomatologijos institutas. Vilnius; 2004 m. kovo 19-20 d. (16 val.). 

56. Šiuolaikinės technologijos odontologijoje. Vilniaus universiteto Odontologijos institutas, 
Lietuvos stomatologų-ortopedų draugija. Vilnius, 2004 m. gegužės 8 d. (10 val.). 

57. Vilnius, Talinas,Helsinkis, Stokholmas. 2004 m. rugsėjo 17-22 d. susipažino su Estijos, 
Suomijos ir Švedijos gyventojų sveikatos priežiūra bei šių valstybių radiologinės 
tarnybos struktūra, darbo organizacija, atliekamais tyrimais, kokybės kontrole ir 
radiacine sauga, o taip pat su firmos KODAK kompiuterinėmis sistemomis radiologijoje. 
Lietuvos radiologų asociacija, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas. (9 val.). 

58. Šiuolaikinė klinikinė periodontologija. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, Lietuvos 
periodontologų draugija. Vilnius; 2004m. spalio 23 d. (8 val.). 

59. Endodontija-2004. Vilniaus universiteto Odontologijos institutas, Lietuvos 
endodotologų draugija, Lietuvos Respublikos odontologų rūmai. Vilnius; 2004 m. 
gruodžio 10-12 d. (12 val.). 

60. Radiologija-2004. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Pulmonologijos ir 
radiologijos klinika, Lietuvos radiologų asociacija. Telšiai, 2004 m. spalio 22-23. (12 
val.). 

61. Periodontologijos mokslo pasiekimai praktikoje. Lietuvos Respublikos odontologų 
rūmai, Lietuvos periodontologų draugija. Vilnius, 2005 m. vasario 12 d. (8 val.). 

62. Odontologijos mokslo pasiekimai-praktikai. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Odontologijos institutas, Lietuvos Respublikos odontologų rūmai. Vilnius; 2005 m. kovo 
18-19 d. (12 val.). 

63. Mokslas odontologijos praktikai. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Odontologijos institutas, Lietuvos Respublikos odontologų rūmai. Vilnius, 2005 m. 
rugsėjo 23d. (6 val.). 

64. Naujovės periodontologijos praktikoje. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, 
Lietuvos periodontologų draugija. Vilnius, 2005 m. spalio 8 d. (8 val.). Renginio 
organizatorė. 

65. Radiologija 2005. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Pulmonologijos ir 
radiologijos klinika, Lietuvos radiologų asociacija. Alytus, 2005 m. spalio 14-15 d. (12 
val.). 

66. Naujienos odontologijoje. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai,. Kaunas, 2006 m. 
sausio 28 d. (8 val.). 

67. Naujos redakcijos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo apžvalga ir 
aktualijos. Teisinės konsultacijos. Valstybinis medicinos auditas. Vilnius, 2006. m. 
vasario 6-7 d. (6 val.). 

68. Odontologijos mokslo pasiekimai-praktikai. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Odontologijos institutas, Lietuvos Respublikos odontologų rūmai. Vilnius, 2006 m. kovo 
17–18. (14 val.). 

69. Periodontologija šiandien. Lietuvos periodontologų draugija. Vilnius, 2006 m balandžio 
21 d. (8 val.). Renginio organizatorė. 



70. Būtinoji pagalba ir gaivinimo pagrindai. Endo-perio pažeidimų diagnostikos ir gydymo 
principai. Chirurginis danties klinikinio vainiko pailginimas. Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų Vilniaus teritorinis skyrius. Vilnius, 2006 m. balandžio 29. (4 val.). 

71. Pacientų sauga. Infekcijų prevencija odontologinės priežiūros (pagalbos) įmonėje. 
Dantų protezų gamybos laboratorijų veiklos aktualijos. Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmai. Vilnius, 2006 m. gegužės 5. (6 val.). 

72. Endodontija 2006. Lietuvos endodontologų draugija. Vilnius, 2006 m. rugsėjo 8-9. (21 
val.). 

73. Mokslas odontologijos praktikai. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Odontologijos institutas. Vilnius, 2006 m. rugsėjo 29. (8 val.). 

74. Modernioj periodontologija. Lietuvos periodontologų draugija. Vilnius, 2006 m.rugsėjo 
30 d. (12 val.). Renginio organizatorė. 

75.  Radiologijos mokykla Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Pulmonologijos ir 
radiologijos klinika, Lietuvos radiologų asociacija. Vilnius, 2006 m. spalio 9-20 d. (36 
val.). 

76. Odontologijos aktualijos. Viešoji įstaiga „Odontologijos studija“, Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmai, Kauno medicinos universiteto Odontologijos fakultetas, Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos Institutas. Kaunas, 2006 gruodžio 2 d. (8 
val.). 

77. Odontologijos mokslo pasiekimai-praktikai. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Odontologijos Institutas. Vilnius, 2007 m. kovo 16-17 d. (16 val.). 

78. Skeletinių sąkandžio anomalijų diagnostika ir gydymas. Indikacijos stacionariam 
gydymui veido ir žandikaulių chirurgijos skyriuose ir pacientų priežiūra po gydymo. 
Optimaliausias laikas ortodontiniam gydymui. Personalo rankų ir instrumentų 
dezinfekcinių medžiagų pasirinkimas ir naudojimas odontologijos kabinetuose. 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Klaipėdos teritorinis skyrius. Klaipėda, 2007 m. 
balandžio 14 d. (6 val. (iš jų 2 val. – infekcijų kontrolės)). 

79. Tarptautinė mokslinė praktikinė konferencija „Periodontologijos aktualijos“. Lietuvos 
periodontologų draugija. Vilnius, 2007 m. gegužės 25-26 d.d. ( val. 18). Renginio 
organizatorė. 

80. Mokslas odontologijos praktikai. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Odontologijos Institutas, Stomatologijos mokslo paramos fondas. Vilnius, 2007 
m.rugsėjo 27 d. (7 val.). 

81. Periodontologijos aktualijos. Lietuvos periodontologų draugija. Vilnius, 2008 m. vasario 
23 d. (8 val.). Renginio organizatorius. 

82. Endodontija 2008. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos Institutas, 
Lietuvos endodontologų draugija. Vilnius, 2008 m. rugsėjo 12-13 d. (16 val.). 

83. Klaidos klinikinėje odontologijoje: jų sprendimo būdai ir prevencija. Stomatologijos 
mokslo paramos fondas. 2008 m. rugsėjo 27, Vilnius. (7 val.). 

84. Infekcijų kontrolė odontologijoje. Pavojingų ir nepavojingų medicinos atliekų tvarkymo 
reikalavimai. Higienos normos. Esama situacija ir roblemos. Pirmoji pagalba gydytojo 
odontologo kabinete. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Vilniaus teritorinio 
skyriaus konferencija. 2008 m. spalio 18d, Vilnius. 2 val. pirmosios pagalbos, 4 val. 
infekcinės kontrolės. 

85. Mukogingivaliniai defektai ir periodonto patologija. Praktikinis mukogingivalinės 
chirurgijos kursas. UAB „Prodentum“. 2009 m. vasario 13-14, Vilnius, Lietuva. (16 val.). 

86. Periodontologijos aktualijos. Lietuvos periodontologų draugija, Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Odontologijos Institutas. Vilnius, 2009 m. vasario 28 d. (8 val., iš jų 
1 valanda Profesinės etikos). Renginio organizatorė. 



87. Odontologijos mokslo pasiekimai-praktikai. Stomatologijos mokslo paramos fondas. 
Vilnius 2009 m. kovo 21 d. (8 val.). 

88.  Ar galima prognozuoti endodontinio gydymo išeitį? Konfliktų valdymas odontologinėje 
praktikoje. Vandens kokybės užtikrinimas odontologijos įstaigose. Būti dokumentai 
odontologinės pagalbos (priežiūros) įmonėje. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 
Vilniaus teritorinis skyrius. Vilnius, 2009 m. balandžio 4 d, (8 val. (Infekcijos kontrolės 
valandos – 2, Profesinės etikos valandos – 2)). 

89. Mokslas odontologijos praktikai. Stomatologijos paramos fondas. Vilnius 2009 m. 
rugsėjo 18-19 d. (13 val.). 

90. Panoraminės rentgeno nuotraukos rentgeno atvaizdi ypatumai. Paslaugų kokybės 
užtikrinimo minimalūs reikalavimai odontologijos kabinete ir dantų technikos 
laboratorijoje. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Panevėžio teritorinis skyrius. 
Panevėžys, 2009 m. spalio 17 d. (4 val.).  

91. Praktikiniai kursai „Periodontologijos aktualijos“. Lietuvos periodontologų draugija ir 
Uždaroji akcinė bendrovė „Sirowa Vilnius“. Vilnius, 2010 m. vasario 26 d. (8 val.). 

92. Periodontologijos aktualijos. Lietuvos periodontologų draugija. Vilnius, 2010 m. vasario 
27 d. (12 val.). Renginio organizatorė. 

93. Dantų traumos ir jų komplikacijos. Ką turėtų žinoti bendros praktikos gydytojas 
odontologas? ŽIV ir kitos per kraują plintančios infekcijos. Smilkininio apatinio 
žandikaulio sąnario disfunkcijos sindromas. rentgenologija odontologijoje. Dažniausiai 
užduodami klausimai. Kiek kainuoja gyd. implantologo darbo minutė? Pacientų teisės ir 
pacientų teisių pasauga. Gydytojų teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos odontologų 
rūmų Vilniaus teritorinis skyrius. Vilnius, 2010 m. balandžio 17 d. (8 val. (Infekcijos 
kontrolės valandos – 2, Profesinės etikos valandos – 2)). 

94.  Dogmos ortopedinėje odontologijoje. Kritinis požiūris. Odontologų ortopedų studijų 
klubas. Vilnius 2010 m. gegužės 8 d. (8 val.). 

95. Mūsų aktualijos. Periodontito pažeistų dantų protezavimas. Komplikacijų rizikos 
valdymas. Daugybinis vaikų dantų ėduonis – vaiko nepriežiūros pasekmė. Su 
bisfosfonatais susijusi žandikaulių nekrozė: apžvalga. Papilinė epitelinė burnos 
gleivinės hiperplazija ir smailiagalė kondilioma: etiologija, klinika, diagnostika ir 
gydymas. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai odontologijos įstaigose. 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Vilniaus teritorinis skyrius. Vilnius, 2010 m. 
spalio 23 d. (8 val. (Infekcijos kontrolės valandos – 2 val.)). 

96.  Odontologijos mokslo pasiekimai-praktikai. Stomatologijos mokslo paramos fondas, 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Vilniaus teritorinis skyrius. Vilnius, 2010 m. 
lapkričio 20 d. (8 val. (profesinės etikos – 1 val.; būtinosios pagalbos – 1 val.)). 

97.  An insider‘s guide to getting published in research journals. Emerald Literati Network. 
Vilnius 2010 m. lapkričio 24 d. 

98. „Endodontija 2010“. Lietuvos endodontologų draugija Vilnius, 2010 m. lapkričio 26-27 
d. (24 val.). 

99. Pagrindinių standartinių procedūrų aprašai odontologijos įstaigose. Darbo klaidos ir 
ypatumai darant skaitmenines dantų rentgeno nuotraukas. Medicinos prietaisų 
valymas: taikomi standartiniai ir norminiai teisės aktai. Lietuvos gydytojų odontologų 
padėjėjų asociacija. Vilnius, 2011 sausio 22 d. (6 val.). 

100. Aktualūs ergonomikos odontologijoje klausimai“. Odontologijos ergonomikos draugija, 
Vilniaus universiteto medicinos fakulteto Odontologijos institutas. Vilnius, 2011 m. 
sausio 29 d. (8 val. (profesinės etikos – 1 val.; burnos ligų profilaktikos – 1 val.)). 



101. Infekcijos kontrolė periodontologijoje. Lietuvos periodontologų draugija. Vilnius, 2011 
m. kovo 5 d. (8 val. (infekcijos kontrolės – 1 val.; burnos ligų profilaktikos – 1 val.)). 
Renginio organizatorė. 

102. Mūsų aktualijos. periodonto ligų ir jų komplikacijų gydymo ypatumai. Pacientų sveikatai 
padarytos žalos nustatymo komisija (2005-2011 m.). Pagrindinių standartinių 
procedūrų odontologijos įstaigose aprašai. Gydytojo ir paciento konflikto esmė ir 
sprendimo būdai. Medicinos prietaisų valymo kokybės kontrolė. Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų Vilniaus teritorinio skyrius. Vilnius, 2011 m.. balandžio 2 d. (8 val. 
(infekcijos kontrolės – 2 val.; etikos – 2 val.)). 

103. Periodontologinių pacientų protezavimas. Ilgalaikiai funkciniai ir estetiniai rezultatai. 
ProDentum. Vilnius, 2011 m. balandžio 16 d. (8 val.). 

104. Skubioji medicinos pagalba. Krizių tyrimo centras. Vilnius, 2011 m. rugpjūčio 8-12 d. 
(40 val.). 

105. Mokslas odontologijos praktikai. Stomatologijos mokslo paramos fondas, Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmų Vilniaus teritorinio skyrius. Vilnius, 2011 m. rugsėjo 16 
d. (6 val.). 

106. Prevencija, ankstyvoji diagnostika, minimali invazija. Gydytojų odontologų draugijos 
mokslinė praktikinė konferencija. Druskininkai, 2011 m. spalio 7-8 d. (22 val.). 

107. Endodontija 2011. Lietuvos endodntologų draugija. Vilnius, 2011 m. lapkričio 25-26 d. 
(24 val.). 

108. Odontologijos aktualijos. VšĮ „Odontologijos studija“, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Medicinos akademijos Odontologijos fakultetas, Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Odontologijos institutas. Kaunas, 2011 m. gruodžio 3d. (8 .val. 
(būtinoji pagalba ir reanimacija – 2 val.; infekcijos kontrolė 1 – val.; profesinė etika – 1 
val.)). 

109. Naujovės klinikinėje odontologijoje. Odontologijos ergonomikos draugija. Vilnius, 2011 
m. gruodžio 10 d. (8 .val. (burnos ligų profilaktikos 1 – val.)). 

110. Matyk geriau. Sėdėk geriau. Dirbk geriau. jauskis geriau.“ Odontologijos ergonomikos 
draugija. Vilnius, 2012 m. vasario 4 d. (8 val.). 

111. Odontologijos aktualijos. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija, 
žurnalas „Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal“ Panevėžys, 2012 m. 
balandžio 21 d. (8 val.). 

112. Dantų implantacija: skritingi požiūriai siekiant tobulumo. VšĮ „Odontologų ortopedų 
studijų klubas“. Vilnius, 2012 gegužės 4-5 d. (16 val.). 

113. Odontologija šiandien. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto Odontologijos 
institutas ir Lietuvos endodontologų draugija. Vilnius, 2012 m. gegužės 11-12 d. (16 
val.). 

114. Gydyti negalima palikti. (Kur dėti kablelį? – atsakys lektoriai). Gydytojų odontologų 
draugija. Druskininkai, 2012 m. spalio 5-6 d. (16 val. (profesinės etikos – 2 val., burnos 
ligų profilaktikos – 2 val.)). 

115. Profesionalaus higienisto svarba odontologo praktikoje. VšĮ „Praktikinė odontologija“. 
Kaunas 2012 m. spalio 27 d. (8 val.). 

116. Odontologijos mokslo pasiekimai praktikai. Stomatologijos mokslo paramos fondas. 
Lietuvos respublikos odontologų rūmų Vilniaus teritorinis skyrius.Vilnius 2012 m. 
lapkričio 24 d. (8 val. (1 val. – profesinės etikos)). 

117.  Temos: Ar kas pasikeitė odontologinėje radiologijoje? D.Ivanauskaitė; Jonizuojančiosios 
spinduliuotės apšvita ir jos rizika rentgenodiagnostinių tyrimų metu, B.Gricienė; 
Infekcijų kontrolės aktualijosodontologijos priežiūros (pagalbos) įstaigose, 
A.Tamulienė; Vietiniai ir sisteminiai periodonto ligų rizikos veiksniai ir profilaktika, 



A.Bureikienė. Lietuvos gydytojų odontologų padėjėjų asociacija. Lietuvos respublikos 
odontologų rūmai. Vilnius, 2013 vasario 23 d. (5 val.). 

118.  Tūrinė kompiuterinė tomografija odontologijoje. Mokslinės programos praktikinis 
kursas. Lietuvos periodontologų draugija. Vilnius, 2013 kovo 1 d. (5 val.). 

119. Aktualijos periodontologijoje. Lietuvos periodontologų draugija. Vilnius, 2013 kovo 2 d. 
(8 val. (2 val. – profesinės etikos). 

120. Tūrinė kompiuterinė tomografija odontologijoje. Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto Odontologijos institutas, Lietuvos endodontologų draugija. Vilnius, 2013 
balandžio 13 d. (6 val., seminaro vadovė). 

121. Skaitmeninė odontologija šiandien. VšĮ „Odontologų ortopedų studijų klubas“. Vilnius, 
2013 gegužės 10-11 d. (16 val.). 

122. Odontolgija žmogaus sveikatai. Lietuvos respublikos odontolgų rūmai. Druskininkai, 
2013 gegužės 31 d. – birželio 1 d.. (24 val.; iš jų infekcijos kontrolė – 2 val., burnos ligų 
profilaktika – 2 val., profesinė etika – 1 val., būtinoji pagalba – 2 val.)). 

123. Moderni klasika odontologijoje. Gydytojų odontologų draugija. Lietuvos respublikos 
odontologų rūmai. Druskininkai, spalio 11-12 d. (16 val.). 

124. Odontologijos mokslo pasiekimai – praktikai. Stomatologijos mokslo paramos fondas. 
Lietuvos respublikos odontologų rūmai. Vilnius, gruodžio 7 d. (7 val.). 

125. Odontologijos ergonomikos draugija. Lietuvos respublikos odontologų rūmai. Vilnius, 
2013 gruodžio 14d. (8 val.). 

126. Praktikos kursai „Estetinė periodonto chirurgija“. Lietuvos periodontologų draugija. 
Lietuvos respublikos odontologų rūmai. Vilnius, 2014 kovo 2d. (8 val.). 

127. Vilniaus teritorinio skyriaus konferencija. Lietuvos respublikos odontologų rūmų 
Vilniaus teritorinis skyrius. Lietuvos respublikos odontologų rūmai. Vilnius, 2014 
balandžio 12 d.  (8 val.). 

128. Odontologijos aktualijos – 2014. VšĮ „Odontologijos studija“, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Medicinos akademijos Odontologijos fakultetas, Lietuvos respublikos 
odontologų rūmai. Kaunas, 2014 balandžio 26 d. (8 val. (2 val. – profesinė etika)). 

129. Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario patologija – disfunkcija. Smilkininio 
žandikaulio sąnario patologijos radiologinė diagnostika“. Euromedic Lietuva, 2014 
spalio 2 d. Vilnius.  

130. „20 metų nepriklausomoje odontologijoje“. Gydytojų odontologų draugija, Lietuvos 
respublikos odontologų rūmai. Druskininkai, 2014 spalio 3-4 d. (21 val. (2 val. – 
profesinės etikos)).  

131. Šiuolaikinė ergonomika ir odontologija. Odontologijos ergonomikos draugija, Lietuvos 
respublikos odontologų rūmai. Vilnius, 2014 lapkričio 8 d. (8 val. (1 val. burnos ligų 
profilaktika)). 

132. Radiacinė sauga odontologijoje. Radiacinės saugos centras. Vilnius 2014-11-14 
(seminaras 4 val.). 

133. Vilniaus teritorinio skyriaus konferencija. Lietuvos respublikos odontologų rūmų 
Vilniaus teritorinis skyrius. Lietuvos respublikos odontologų rūmai. Vilnius, 2014 
gruodžio 6 d.  (8 val.). 

134. Etika, teisinis reglamentavimas bei atsakomybė medicinoje ir odontologijoje. Lietuvos 
respublikos odontologų rūmai. Vilnius, 2015 balandžio 17 d. (6 val. –  profesinės etikos). 

135. Pažangioji odontologija šiandien. UAB“Stomatologijos poliklinika“ (Denticija). LR 
Odontologų rūmai. Vilnius, 2015 m. rugsėjo 19 d. (8 val.). 

136. Nedelsiamas implantavimas ir protezavimas: komandinis požiūris. Armanos Lopez, 
Nobel Biocare,; Lietuvos respublikos odontologų rūmai. Vilnius, 2015 m. spalio 2 d. (8 
val.).  



137. Peri-implantito problema implantologijoje profilaktika ir gydymas“. UAB „Prodentum“,  
Lietuvos respublikos odontologų rūmai. Vilnius, 2015 m. spalio 17 d. ( 8 val.). 

138. Temos: Būtinoji pagalba; Kodėl ne visuomet pasiseka padaryti kokybišką dantų 
rentgeno nuotrauką? Ką daryti?; Pieninių dantų traumos. Lietuvos Gydytojų odontologų 
padėjėjų Asociacija. Lietuvos Respublikos Odontologų rūmai. Vilnius, 2015 m. spalio 24 
d. (6 val.; iš jų 2 val. privalomos – būtinosios pagalbos).  

139. Vaikų radiologiniai tyrimai: pagrindimas ir sauga. Vilnius, 2015 m. lapkričio 20 d. (4 
val.). 

140. Aktualūs ergonomikos odontologijoje klausimai. Odontologijos ergonomikos draugija, 
Lietuvos Respublikos Odontologų rūmai. Vilnius, 2015 m. lapkričio 21 d. (7 val.; iš jų 1 
val. - infekcijos kontrolės). 

141. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, 
aktualiais radiacinės saugos klausimais. Vilnius, 2015 m. gruodžio 4 d. (4 val.). 

142. Modernioji odontologija. Odontologijos ergonomikos draugija, Lietuvos Respublikos 
Odontologų rūmai. Vilnius, 2016 m. kovo 18 d. (7 val.). 
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veiksniai. Dantų trauminų pažeidimų diagnostikos, gydymo ypatumai ir veiksnių 
lemiančių gydymo baigtį analizė. 
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1. 2008-2011m. Tarptautinio SEDENTEXCT projekto etinio vertinimo komisijos narys 
2. 2006-2008 m. „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto plėtra ir 

mokslinių tyrimų rezultatų Lietuvos odontologinėje praktikoje sklaidos užtikrinimas“. 

3. 2011-2012 m. “Hemofilija sergančių asmenų burnos sveikata ir gydymo poreikiai 

Lietuvoje“ 

4. 2008 – 2015 m. „Paauglių burnos higienos gerinimo būdų efektyvumo tyrimas“. 

5. 2013-2015 m. „Seilių prieškariozinių savybių įvertinimas tarp šeimos narių“. 

6. 2014-2016 m. „Pacientų su diagnozuotu  vaikystės autizmu psichologinio paruošimo 

odontologinėms procedūroms galimybių įvertinimas“. 

7. 2014-2017 m. „Cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų burnos sveikata ir dantų gydymo 

poreikiai Vilniaus   mieste“ 

 
Mokslinių konferencijų ir seminarų organizavimas 
2014.05.09-10 27 Europos odontologų ergonomikos draugijos susitikimo, organizacinio 
komiteto narys 2014m.  
Pabaltijo šalių endodontologų draugijos organizacinio komiteto narys, mokslinio komiteto 
pirmininkas 
 
Mokslininkų rengimas  
 
1. asist. Neringos Skučaitės LSMU doktorantės konsultantė, disertacija Endodontinės 

infekcijos sukėlėjų atsparumas antibiotikams ir šių vaistų skyrimo tendencijos tarp 
Lietuvos odontologų (Odontologija 07 B) apginta 2011m. LSMU 

2. assist. Lauros Linkevičienės konsultantė Vaikų, turinčių įgimtą vienpusį visišką lūpos, 
alveolinės ataugos ir gomurio nesuaugimą, viršutinio žandikaulio raidos ypatumai 
(nuo gimimo iki 5-erių metų amžiaus) (Medicina 06 B) apginta 2010m. VU 

3. asist. Vaidos Zaleckienės mokslo darbo vadovas (eksternu). Nuolatinių priekinių dantų 
trauminių pažeidimų paplitimas tarp 6-tų klasių moksleivių Vilniaus mieste; Lietuvos 
gydytojų odontologų žinių analyze VU. 

4. asist. L. Džiaugytės mokslo darbo konsultantas (eksternu). Psichologinėmis teorijomis 
ir modeliais paremtų paauglių burnos sveikatos gerinimo metodų palyginamasis 
tyrimas VU. 



5. asist. Algirdo Puišio mokslo darbo konsultantas (eksternu, planuojamas gynimas 
2015m.). viršutinio ir apatinio žandikaulio kraštinio kaulo stabilumo aplink implantus 
pastorinus minkštuosius audinius vertinimas VU. 

6. asist. R. Žaliūnienės mokslo darbo vadovas (eksternu, planuojamas gynimas 2015m.). 
Hemofilija A ir B sergančių asmenų burnos sveikata ir gydymo reikmės Lietuvoje. VU 

 
 
 
Dalyvavimas disertacijų gynime 
1. dokt. B. Jankauskienė “Ankstyvos vaikystės dantų ėduonies gydymo bendrojoje 

nejautroje ypatumai ir įtaka pacientų gyvenimo kokybei (Biomedicinos mokslo sritis, 
Odontologija 07B) LSMU 2015m. gynimo komiteto narys.  

2. dokt. A. Baltrušaitytė “Kramtymo ir smilkininio apatinio žandikaulio sąnario funkcijos 
rodiklių pokyčiai po vienpusių apatinio žandikaulio kampo lūžių gydymo” 
(Odontologija 07B) LSMU 2015m. gynimo komiteto narys. 

3. dokt. A. Matulevičienė daktaro disertacija “Genominių veiksnių įtaka įgimtų veido 
nesuaugimų fenotipinei įvairovei” VU 2013m. gynimo komiteto narys. 

4. dokt. Ž.Sakalauskenė daktaro disertacija. “Lietuvos universitetų 35-44 metų amžiaus 
darbuotojų dantų priežiūros elgsena ir nuomonė apie teikiamą odontologinę pagalbą 
(Odontologija 07 B)” LSMU 2013m. gynimo komiteto narys. 

5. dokt. G. Lodienė. “Dantų šaknų kanalų užpildų biologinio suderinamumo ir sandarumo 
vertinimas in vitro” LSMU 2012m. oponentas. 

6. dokt. Kristinos Saldūnaitės daktaro disertacijos „ Dantų ėduonies profilaktikos 
galimybių vertinimas Lietuvoje tarp 7-12 metų amžiaus moksleivių“ (Visuomenės 
sveikata, 09B) LSMU 2011m. gynimo komiteto narė. 

7. dokt. Solveigos Kelbauskienės daktaro disertacijos „Lengvo ir vidutinio sunkumo 
apydančio audinių uždegimo gydymo Er,Cr:YSGG lazeriu bei šaknų grandymo ir 
lyginimo metodų lyginamoji analizė“ (Odontologija 08 B) LSMU 2011m. gynimo 
komiteto narė. 

8. dokt. Guobis daktaro disertacija „Kserostomijos etiologijos ir klinikos ypatumų bei 
pacientų burnos sveikatos pagerinimo tyrimų rezultatai“ LSMU 2011m. oficialus 
oponentas. 

9. dokt. Ambrozaitytės daktaro disertacijos „Genominių veiksnių įtaka daugiaveiksnės 
etiologijos lūpos ir (arba) gomurio nesuaugimams Lietuvos pacientų grupėje“ VU 
2011m. oficialus oponentas. 

10. gyd. J. Žilinsko daktaro disertacijos „Sergančiųjų priedančio audinių uždegimu 
neutrofilų oksidacinės funkcijos bei kraujo redukcinių savybių tyrimas“ ( (LSMU) 
2011m oficialus oponentas 

11. dokt. Ritos Vėberienės daktaro disertacijos „Danties pulpos atsako į ortodontinio 
gydymo metu veikiančias jėgas tyrimai“ (LSMU) 2011m. oficialus oponentas 

12. asist. Dianos Baubinienės daktaro disertacijos „Ortodontinių anomalijų paplitimas ir 
gydymoreikalingumas tarp Lietuvos moksleivių“ oficialus oponentas (KMU) 2010m. 
oficialus oponentas 

13. dokt. Eglės Jagelavičienės daktaro disertacijos „ Pomenopauzinio amžiaus moterų 
apatinio žandikaulio ir kulnikaulio kaulų mineralų tankių palyginamoji 
charakteristika“ gynimo tarybos narys (KMU) 2010m. 
 

Mokslinių publikacijų sąrašas 2010 –2015m.   
 



STRAIPSNIAI 

leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą (pateikiant pilną 

leidinio, įtraukto į ISI sąrašą, pavadinimą) 

 
1. Neringa Skucaite, Vytaute Peciuliene, Astra Vitkauskiene, Vita Machiulskiene. 

Susceptibility of endodontic pathogens to antibiotics in patients with symptomatic 
apical periodontitis. Journal of endodontics. 2010, vol. 36, nr. 10.  ISSN 0099-2399 
p. 1611-1616. 

2. Pečiulienė, Vytautė, Rimkuvienė, Jūratė, Manelienė, Rasmutė, Drukteinis, Saulius, 
The need and reasons for referrals to specialists among Lithuanian general 
dentists. Medicina. 2010, t. 46, nr. 9.  ISSN 1010-660X p. 611-615. 

3. Skučaitė, Neringa, Pečiulienė, Vytautė Manelienė, Rasmutė, Mačiulskienė, Vita,  
Antibiotic prescription for the treatment of endodontic pathology: a survey among 
Lithuanian dentists.  Medicina. 2010, t. 46, nr. 12.  ISSN 1010-660X p. 806-813.   

4. Linkevičius, Tomas, Vindašiūtė, Eglė, Puišys, Algirdas, Pečiulienė, Vytautė,  The 
influence of margin location on the amount of undetected cement excess after 
delivery of cement-retained implant restorations. Clinical Oral Implants Research. 
2011, vol.. ISSN 0905-7161 p.   

5. Janulytė, Vilija, Pūrienė, Alina, Petrauskienė, Jadvyga, Pečiulienė, Vytautė, Benzian, 
Habib. International migration of Lithuanian oral health professionals: a survey of 
graduates. International Dental Journal. 2011, vol. 61, iss. 4.  ISSN 1875-595X p. 
224-230. 

6.  Dumbrytė, Irma, Linkevičienė, Laura, Malinauskas, Mangirdas, Linkevičius, Tomas, 
Pečiulienė, Vytautė, Tikuišis, Kristupas Evaluation of enamel micro-cracks 
characteristics after removal of metal brackets in adult patients. European Journal 
of Orthodontics. 2013, Vol. 35, iss. 3. ISSN 0141-5387 p. 317-322. 

7. Žaliūnienė, Rūta, Aleksejūnienė, Jolanta, Pečiulienė, Vytautė, Brukienė, Vilma, 
Dental health and disease in patients with haemophilia – a case-control study. 
Haemophilia. ISSN 1351-8216 2014, vol. 20. p. e194-e198. 

8. Janulytė, Vilija, Aleksejūnienė, Jolanta, Pūrienė, Alina, Pečiulienė, Vytautė, Benzian, 
Habib, Current employment characteristics and career intentions of Lithuanian 
dentists. Human resources for health. 2014, Vol. 12.  ISSN 1478-4491 Art. no. 74. 

9. Žaliūnienė R, Aleksejūnienė J, Brukienė V, Pečiulienė V. Do hemophiliacs have a 
higher risk for dental caries than the general population? Medicina 2015;51:46-56. 

10. Rastenienė R, Pūrienė A, Aleksejūnienė J, Pečiulienė V, Zaleckas L. Odontogenic 
maxillofacial infections: a ten-year retrospective analysis. Surgical Infections. 2015, 16 
(3), p. 305-312. 

11. L. Zaleckas, Pečiulienė V, Gendvilienė I, Pūrienė A, Rimkuvienė J. Prevalence and 
etiology of midfacial fractures: A study of 799 cases, Medicina, 2015, 51, p. 222-227. 

12. V. Berlin, A. Pūrienė, V. Pečiulienė, J. Aleksejūnienė. Treatment procedures and 
referral patterns of general dentists in Lithuania. Medicina (Kaunas) 2015, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.medici.2015.09.004 

13. Dumbrytė Irma, Jonavičius Tomas, Linkevičienė Laura, Linkevičius Tomas Pečiulienė 
Vytaute, Malinauskas Mantas. Enamel cracks evaluation – A method to predict tooth surfase 
damage during debonding. Dental Material Juornal 2015 ; 34(6); 828-34 doi: 
10.4012/dmj.2015-085.  



14. Dumbrytė Irma, Jonavičius Tomas, Linkevičienė Laura, Linkevičius Tomas Pečiulienė 
Vytaute, Malinauskas Mantas. The prognostic value of visually assessing enamel 
microcracks: Do debonding and adhesive removal contribute to their increase? Angle 
Orthodontics; 2015 Aug. 31 . [Epub ahead of print] 

15. Vindasiute Egle,  Puisys Algirdas, Maslova Natalija, , Linkeviciene Laura, Peciuliene 
Vytaute, Linkevicius Tomas. Clinical factors influencing removal of cement excess in 
implant –supported restorations. Clin Implant Dent Relat Res. 2015 Aug;17(4):771-8. 
doi: 10.1111/cid.12170. Epub 2013 Nov 14. 

16. Aleksejūnienė J, Brukienė V, Džiaugytė L, Pečiulienė V, Bendinskaitė R. A theory-guided 

school-based intervention in order to improve adolescents' oral self-care: a cluster 

randomized trial. Int J Paediatr Dent 2015 Apr 16. doi: 10.1111/ipd.12164. [Epub ahead 

of print]. 

17. Džiaugytė L, Aleksejūnienė J, Brukienė V, Pečiulienė V. Self-efficacy theory-based 

intervention in adolescents: a cluster randomized trial-focus on oral self-care practice 

and oral self-care skills. Int J Paediatr Dent 2016 Jan 13 doi: 10.1111/ipd.12223. [Epub 

ahead of print] 

Leidiniuose, esančiuose Lietuvos mokslo tarybos patvirtintose tarptautinėse duomenų 

bazėse, 

1. Ruta Zaliuniene, Vytaute Peciuliene, Vilma Brukiene, Jolanta Aleksejuniene. 
Hemophilia and oral health. Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 
2014, 16: 127-131.  

2. Zaleckienė, Vaida, Pečiulienė, Vytautė, Brukienė, Vilma, Drukteinis, Saulius, 
Traumatic dental injuries: etiology, prevalence and possible outcomes. 
Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir 
Lietuvos stomatologų sąjunga. 2014, t. 16, nr. 1.  ISSN 1392-8589 p. 7-14 

3. Kalesinskas, Povilas, Kačergius, Tomas, Ambrozaitis, Arvydas, Pečiulienė, Vytautė, 
Ericson, Dan, Reducing dental plaque formation and caries development. A review 
of current methods and implications for novel pharmaceuticals. Stomatologija / 
Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos 
stomatologų sąjunga. 2014, t. 16, nr. 2.  ISSN 1392-8589 p. 44-52. 

4. Dumbrytė, Irma, Linkevičienė, Laura, Malinauskas, Mangirdas, Linkevičius, Tomas, 
Pečiulienė, Vytautė, Jonavičius, Tomas, Comparison of enamel cracks characteristics 
after removal of metal and ceramic brackets in young patients. Stomatologija / 
Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos 
stomatologų sąjunga. 2012, Vol. 14, suppl. 8.  ISSN 1392-8589 p. 45. 

5. Rimkuvienė, Jūratė, Pūrienė, Alina, Pečiulienė, Vytautė, Zaleckas, Linas,  Darbuotojų 
asmeninių apsaugos priemonių naudojimas odontologinėje praktikoje.  Sveikatos 
mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. 2011, nr. 2.  ISSN 1392-6373 p. 29-36. 

6. Pūrienė, Alina, Grybienė, Rita, Bond, Birutė, Žekonienė, Jūratė, Pečiulienė, Vytautė, 
Manelienė, Rasmutė, Accessibility of information about oral health and dental care 
to pregnant women in Vilnius. Acta medica Lituanica. 2011, vol. 18, nr. 
1.  ISSN 1392-0138 p. 23-29. 



7. Rimkuvienė, Jūratė, Pūrienė, Alina, Pečiulienė, Vytautė, Zaleckas, Linas, 
Percutaneous injuries and hepatitis B vaccination among Lithuanian 
dentistsStomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų 
draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2011, vol. 13, no. 1.  ISSN 1392-8589 p. 2-
7. 

8. Pečiulienė, Vytautė Rimkuvienė, Jūratė, Aleksejūnienė, Jolanta, Haapasalo, Markus 
P, Drukteinis, Saulius, Manelienė, Rasmutė, Technical aspects of endodontic 
treatment procedures among Lithuanian general dental practitioners. 
Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir 
Lietuvos stomatologų sąjunga. 2010, vol. 12, no. 2.  ISSN 1392-8589 p. 42-50. 

9. Bendinskaitė, Rūta Pečiulienė, Vytautė Brukienė, Vilma, A five years clinical 
evaluation of sealed occlusal surfaces of molars. Stomatologija / Lietuvos 
bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų 
sąjunga. 2010, vol. 12, no. 3.  ISSN 1392-8589 p. 87-92. 

 

kituose recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose 

 
1. Mėlynavičienė, Indrė, Vaičekauskytė, Giedrė, Pečiulienė, Vytautė, Danties kaklelio 

rezorbcija. Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų 
draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2014, t. 16, nr. 2.  ISSN 1392-8589 p. 5-9. 

2. Janavičienė, Daiva, Ivanauskaitė, Deimantė, Drukteinis, Saulius, Pečiulienė, Vytautė, 
Dens invaginatus. Diagnostika ir gydymas. Stomatologija / Lietuvos bendrosios 
praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2013, t. 
15, nr. 1.  ISSN 1392-8589 p. 26-30. 

3. Janulytė, Vilija, Pūrienė, Alina, Pečiulienė, Vytautė, Lietuvos odintologijos 
specialistų absolventų emigracijos problema. Stomatologija / Lietuvos bendrosios 
praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2013, t. 
15, nr. 1.  ISSN 1392-8589 p. 23-25, 36. 

4. Krukonis, Giedrius, Žekonienė, Jūratė, Pečiulienė, Vytautė, Periodonto ligų 
paplitimas. Taikomų tyrimo metodų ypatumai. Stomatologija / Lietuvos bendrosios 
praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2013, t. 
15, nr. 2.  ISSN 1392-8589 p. 11-16. 

5. Drukteinis, Saulius, Pečiulienė, Vytautė Trauminiai dantų vainikų ir šaknų lūžiai. 
Odontologų rūmų žinios. 2010, nr. 4.  ISSN 1822-2501 p. 13-14. 

6. Žaliūnienė, Rūta, Brukienė, Vilma, Pečiulienė, Vytautė Auklėjimas ir vaiko burnos 
sveikata. Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų 
draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2010, vol. 12, no. 2.  ISSN 1392-8589 p. 7-
10. 

7. Žekonienė, Jūratė, Lukšienė, Lina, Pūrienė, Alina, Pečiulienė, Vytautė, Burnos 
skalavimo skysčių palyginimas. Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos 
ministerija. 2010, nr. 3.  ISSN 1392-6373 p. 3240-3245. 

 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 2010-2015 mm. 
 
Naujų mokymo ir mokymosi  strategijų, studijų programų kūrimo, studijų proceso 
organizavimo studijos 
1. Europos odontologijos studijų asociacijos kongresas 2010, 2011, 2012, 2013, 2014m. 
2. Profesional courses of experience of teaching, Vilnius, 2011m. 



3. Training seminars “Tuning Educational Structures in Europe” Vilnius, 6 seminarai (72 
val.) 2010-2011m. 

4. Seminaras "Modulinių studijų ir Tiuning‘o rekomendacijų įgyvendinimas VU" 2011 
gegužės 2, 12 d., spalio 4-5d., lapkričio 9-10d. 

5. Zalcburgo seminarai VU, 2013m. 
 
6. Virtualios mokymo programos taikymas VU sistemoje (seminaras, 2014m., spalio 

mėn.) 
 
7. SKVC seminaras “Aukštasis mokslas – misija (ne)įmanoma?” 2015 m. balandis 9 d. 
 
MONOGRAFIJOS, VADOVĖLIAI, METODINIAI LEIDINIAI 

1. Mokomoji knyga Vytautė Pečiulienė, Rasmutė Manelienė, Saulius Drukteinis. 
Endodontinis pergydymas. Klinikiniai ir farmakologiniai aspektai, Vilnius 2015m., 
210psl. 

2. Metodinė priemonė Vytautė Pečiulienė, Alina Pūrienė, Vilma Brukienė ir kt. 
Hemofilija sergančių asmenų burnos priežiūra, Vilnius 2011, 40 psl. 

3. Vadovėlis  Pūrienė Alina, Pečiulienė Vytautė, Žekonienė Jūratė, Musteikytė 
Margarita, Janulytė Vilija,  Lietuvos gydytojų odontologų sveikata. Ergonomika 
odontologijoje.  Vilnius, 2009. 160 p.   

4. Vadovėlis  Almonaitis Vytenis, Balčikonytė Estera, Balčiūnienė Irena, Bendinskaitė 
Rūta,  Brukienė Vilma, Kobs Giedrė, Linkevičius Tomas, Manelienė Rasmutė, 
Matulienė Giedrė, Pečiulienė Vytautė, Pletkus Rolandas, Rutkūnas Vygandas, 
Sveikata Kęstutis, Žekonienė Jūratė,  Klinikinė odontologija (burnos ligos) :  Vilnius 
: Vaistų žinios, 2008. 855 p. 

5. Vadovėlis Kaušylienė A., ir kt. Gydytojo odontologo padėjėjo veikla: Teorija ir 
praktika, Vilnius: Vaistų žinios 2008, 781p.   

6. Žinynas Kučinskas Vaidutis, Pečiulienė, Vytautė ir kt.  Burnos ligos. Kaip jų 
išvengti.  Šeimos sveikatos enciklopedija. Šviesa 2008 p. 230-237. 

7. Žinynas Arlauskienė Audronė, Buckutė-Butkevičiūtė Ingrida ir kt. Moters sveikatos 
ir grožio enciklopedija. Šviesa 2009. 103 p. 

8. Mokomoji priemonė Pečiulienė, Vytautė, Drukteinis, Saulius,  Dantų traumos :  
Vilnius, 2008. 158 p. 

9. Vadovėlis  Pečiulienė Vytautė, Manelienė Rasmutė, Rimkuvienė Jūratė, Drukteinis 
Saulius, Klimaitė Rasa, Ivanauskaitė Deimantė, Pletkus Rolandas,  Klinikinė 
endodontija :  Vilnius, 2007.  

10. Žinynas  Balčiūnienė, Irena, Baks, Brigita, Basys, Vytautas, Bendorienė, Jolanta, 
Čekuolienė, Edita, Černiauskienė, Marijona, Danielienė, Eglė, Domarkienė, Vida, 
Drazdienė, Nijolė, Ėmužytė, Regina, Endzinienė, Milda, Grigaitė, Gailutė, 
Juozapaitienė, Irena, Kaltenis, Petras, Lapinskaitė, Genovaitė Stanislava, 
Klimantavičienė, Miglė, Panavienė, Violeta Vladislava,  Vaiko priežiūros ir ligų 
žinynas :  Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 248 p. :  

11. Žinynas  Balčiūnienė, Irena, Baks, Brigita, Basys, Vytautas, Bendorienė, Jolanta, 
Čekuolienė, Edita, Domarkienė, Vida, Drazdienė, Nijolė, Ėmužytė, Regina, 
Endzinienė, Milda, Kaltenis, Petras, Lapinskaitė, Genovaitė Stanislava, 
Klimantavičienė, Miglė, Panavienė, Violeta Vladislava, Pečiulienė, Vytautė, Pūras, 
Dainius, Ragelienė, Lina, Rimkuvienė, Jūratė,  Vaiko priežiūros ir ligų žinynas :  
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 293 p.   



12. Mokomoji priemonė  Pečiulienė, Vytautė,  Pagrindinės dantų šaknų kanalų 
gydymo problemos :  Vilnius, 2001. 86 p.   

 
Dalyvauta kursuose, seminaruose, konferencijose (per paskutinius penkis metus) 

 
Užsienio valstybėse 

10. Pasaulio endodontologų ekspertų kasmetinis simpoziumas, Šveicarija Ženeva 2010; 
2011; 2012; 2013 

11. Dantų traumų pasaulinis kongresas, Verona, Italija 2010 06 15-19 
 

12. Pasaulio endodontologų kongresas 2010 10 5-8, Atėnai, Graikija 
13. Europos endodontologų kongresas 2011 09 Roma, Italija 
14. Europos endodontologų kongresas 2013 09 Lisabona, Portugalija 
 

Lietuvoje 
 
2010m. 

1. Renginio organizatorius Lietuvos Periodontologų draugija „Periodontologijos 
aktualijos“ 2010 02 27 d. (Sertifikatas 12 val.) 

2. Renginio organizatorius VšĮ „Odontologijos studija“, KMU Odontologijos fakultetas, 
VU MF Odontologijos institutas, LR Odontologų rūmų Panevėžio skyrius 2010 03 27 
(Sertifikatas 8 val. iš jų: 2 val.- medicininė etika ir deontologija, 2 val. – pirmoji 
medicinos pagalba) 

3. Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai ir VšĮ „Praktinė odontologija“ „ 
Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje“ 2010 04 23-24 

4. Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai konferencija prof. S. Čepuliui atminti 
birželio 19d. Kaunas 

5. Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai, VšĮ „Odontologijos studija“, KMU 
Odontologijos fakultetas, VU MF Odontologijos institutas. Druskininkai spalio 22d. 

6. Renginio organizatorius LED ir LRS Odontologų rūmai, Vilnius lapkričio 26-27d. 
2011m.  

7. Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai ir Klaipėdos skyrius, 2011 01 30, 
Klaipėda  

8. Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai ir VšĮ „Praktinė odontologija“ 
„Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje“ 2011 05 05-06d. Palanga 

9. Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai 2011 05 26-27 Druskininkai 
10. Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai ir Gydytojų odontologų draugija, 

Druskininkai 2011 spalio 6d 
11. Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmų Vilniaus krašto konferencija, Vilnius 

spalio 24d 
12. Renginio organizatorius LED ir LRS Odontologų rūmai, Vilnius lapkričio 26-27d. 

2012m. 
1. Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai 2012 05 26-27 Druskininkai 
2. Renginio organizatorius LED ir LRS Odontologų rūmai, Vilnius lapkričio 26-27d. 
3. Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai ir VšĮ „Praktinė odontologija“ „ 

Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje“ 
2013m. 

1. Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai 2013 05 26-27 Druskininkai 
2. Renginio organizatorius LED ir LRS Odontologų rūmai, Vilnius lapkričio 26-27d. 



3. Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai ir VšĮ „Praktinė odontologija“ „ 
Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje“ 

2014m. 
1. Renginio organizatorius LED ir LRS Odontologų rūmai, Vilnius lapkričio 26-27d. 
2. Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai ir VšĮ „Praktinė odontologija“ „ 

Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje“ 
3. Renginio organizatorius LED ir LRS Odontologų rūmai, Vilnius lapkričio 26-27d. 

2015m. 
1. Renginio organizatorius Lietuvos Periodontologų draugija „Periodontologijos 

aktualijos“ 2015 02 28 d. (Sertifikatas 12 val.)  
2. Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai ir VšĮ „Praktinė odontologija“ „ 

Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje“ 
 
Skaityti pranešimai mokslinėse konferencijose (asmeniškai) 
 
Užsienyje 
2013m.  
09 13-14 Portugalija. Renginio organizatorius Europos endodontologų asociacija 
16-asis Europos endodontologų asociacijos kongresas 
Žodinis pranešimas: The triumphs and challenges of undergraduate endodontic teaching 
1 
 
2014 
05 13-17 Australija. Renginio organizatorius Pasaulio hemofilijos asociacija.  
Žodinis pranešimas: Dental health and disease in patients with haemophilia - a case-
control study.  Haemophilia. (ISSN 1351-8216 2014, vol. 20, suppl. 3. p. 129.  Prieiga per 
internetą). 
 
08 28-30 Latvija. Renginio organizatorius: Association for Dental Education in Europe 40–
asis kongresas 
Žodinis pranešimas: Student assessment and monitoring in Endodontology - towards a 
European standard 
 
Stendiniai pranešimai (kaip bendraautorius) 
1. Janulytė, Vilija, Pūrienė, Alina, Aleksejūnienė, Jolanta, Pečiulienė, Vytautė,  The supply of 

dental care specialists in Lithuania: self-perceptions of general dentists and denatl 
specialists.  Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir 
Lietuvos stomatologų sąjunga. 2014, Vol. 16, suppl. 10 : 26th Annual meeting 2014, In 
cooperation with the Lithua p. 24.   

2. Janulytė, Vilija, Pūrienė, Alina, Pečiulienė, Vytautė, Aleksejūnienė, Jolanta,  Treatment 
modalities and referral patterns: a survey of general dentists in Lithuania.  Behavioral 
aspects of oral health, disease and interventions : 19th annual congress of the European 
Association of Dental Public Health, 12-14 June, 2014, Sweden. p. 36.   

3. Kalesinskas, Povilas, Kačergius, Tomas, Ambrozaitis, Arvydas, Pečiulienė, Vytautė, 
Ericson, D.,  Inhibition of dental biofilm formation using antisense oligonucleotides to 
bacterial glucosyltransferases.  Evoliucinė medicina: sveikos sampratos ir ligų suvokimo 



perspektyvos = Evolutionary medicine: perspectives in understanding health and disease : 
tarptautinė konferencija. p. 66.   

4. Žaliūnienė, Rūta, Pečiulienė, Vytautė, Brukienė, Vilma, Aleksejūnienė, Jolanta,  Caries 
experience in children with haemophilia in Lithuania.  Journal of disability and oral health. 
2014, vol. 15, no. 3: abstracts 22nd Congress IADH, October 2014, Berlin..  ISSN 1470-
8558 p. 92.   

5. Žaliūnienė, Rūta, Pečiulienė, Vytautė, Aleksejūnienė, Jolanta, Brukienė, Vilma, Ragelienė, 
Lina, Gerbutavičius, Rolandas, Šaulytė Trakymienė, Sonata, Malciūtė, Ligita, Gailiūtė, 
Neringa, Daubarienė, Jūratė,  Educational project: building multi-professional network for 
hemophilia patients dental care access in Lithuania.  Haemophilia. ISSN 1351-8216 2014, 
vol. 20, suppl. 3. p. 130.  Prieiga per internetą 

6. Janulytė, Vilija, Pūrienė, Alina, Pečiulienė, Vytautė, Aleksejūnienė, Jolanta,  Lithuania a 
donor or recipient country for dental profesionals?  The mouth - the mirror of the body: 
practical and political perspectives : 18th annual congress of the European Association of 
Dental Public Health in a joint meeting with the Council of European p.   

7. Pūrienė, Alina, Rimkevičius, Arūnas, Pečiulienė, Vytautė, Gaigalas, Mindaugas, 
Aleksejūnienė, Jolanta,  Oral health-related quality of life in patients with lichen planus.  
The mouth - the mirror of the body: practical and political perspectives : 18th annual 
congress of the European Association of Dental Public Health in a joint meeting with the 
Council of European p. 79.   

8. Pūrienė, Alina, Pečiulienė, Vytautė, Balčiūnienė, Irena,  Undergraduate education of the 
fifth year dental students in Vilnius University.  Środowisko jamy ustnej problemem 
interdyscyplinarnym : VII konferencja naukowo - szkoleniowa, Nałęczów, 24-25 kwietnia 
2013 r. p. 25.   

9. Vainermanas, Gabrielius, Pūrienė, Alina, Pečiulienė, Vytautė, Naginytė, Monika, 
Aleksejūnienė, Jolanta,  Knowledge about chronic periodontitis in adult population in 
Lithuania.  The mouth - the mirror of the body: practical and political perspectives : 18th 
annual congress of the European Association of Dental Public Health in a joint meeting with 
the Council of European p. 55.   

10. Zaleckienė, Vaida, Pečiulienė, Vytautė, Rimkuvienė, Jūratė,  Management of traumatic 
dental injuries: a survey of Lithuanian dentists.  Stomatologija / Lietuvos bendrosios 
praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2012, Vol. 14, 
suppl. 8.  ISSN 1392-8589 p. 46.   

11. Pūrienė, Alina, Pečiulienė, Vytautė, Drobnys, Povilas, Personal and professional 
achievements of alumni in dental practice.  Annali di Stomatologia. 2011, vol. 2, no. 1-2 : 
Abstract book of European Association of Dental Publish Health 16th annual meeting, 
Rome, 22-24 September 2011..  ISSN 1824-0852 p. 10.   

Skaityti pranešimai mokymo-metodinėse konferencijose 
 
Lietuvoje (asmeniškai) 
2010m. 
2010 03 27 Lietuvos odontologų rūmų Panevėžio krašto konferencija.  
Pranešimas Ką turėtų žinoti gydytojas odontologas apie endodontinį gydymą ir 
pergydymo ypatumus?“ 



2010 04 17 Lietuvos odontologų rūmų Vilniaus krašto konferencija.  
Pranešimas „Dantų traumos. Ką turi žinoti gydytojas odontologas?“ 
2010 04 22-24 Vakarų Lietuvos konferencija  
Pranešimas „Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje. Intrakanaliniai Medikamentai. 
Kas naujo?“ 
2010 06 19 Lietuvos odontologų rūmų konferencija skirta Prof. Čepulio 100 gimimo 
metinėms  
Pranešimas „Neigiamos intrakanalinių medikamentų savybės ir jų poveikis danties 
šaknies“  
2010 10 22 Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai, VšĮ „Odontologijos studija“, 
KMU Odontologijos fakultetas, VU MF Odontologijos institutas. 
Pranešimas „Ūmios pagalbos teikimo principai gydytojo odontologo praktikoje“ 
2010 11 26-27 Renginio organizatorius LED ir LRS Odontologų rūmai. 
Pranešimas „ Ar galime išvengti endodontiškai gydytų dantų šaknų lūžių“ 
 
2011m  
2011 01 29 Lietuvos odontologų rūmų Klaipėdos krašto konferencija.  
Pranešimas „ Endodontiškai gydyti dantys, jų atstatymas ir vertikalūs lūžiai. Ką turėtume 
žinoti?“ 
2011 05 05-06 Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai ir VšĮ „Praktinė 
odontologija“ „ Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje“. Palanga 
Pranešimas “Endodontiškai gydytų dantų vainiko atstatymo svarba endodontinio 
gydymo prognozei“ 
2011 05 26-27 Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai  
Pranešimas „Endodontinio gydymo taktikos pasirinkimas įtaka gydymo prognozei“ 
2011 10 07 Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai ir Gydytojų odontologų 
draugija  
Pranešimas „Vietinė nejautra odontologijoje. Ar viską žinome?“ 
2011 10 22 Renginio organizatorius Lietuvos odontologų rūmų Vilniaus krašto 
konferencija.  
Pranešimas „Ūmios būklės endodontologijoje“ 
2011 11 25-26 Renginio organizatorius LED ir LRS Odontologų rūmai. 
Seminaras: Viskas ką būtina žinoti gydytojui apie dantų trauminių pažeidimų diagnostiką, 
ūmią pagalbą, gydymą ir prognozę. 
Seminaras: Endodontinis pergydymas – gydytojo odontologo kasdienybė. Ką gali pasiūlyti 
gydytojas endodontologas? 
 
2012  
2012 06 01-03  Renginio organizatorius: LR Odontologų rūmų Tarptautinė konferencija. 
Pranešimas: Endodontinis pergydymas. Ar egzistuoja gydymo standartas? 
2012 05 04 Renginio organizatoriai: OOSK konferencija LR Odontologų rūmai. 
Pranešimas: “Endodontinis gydymas ar implantacija. Gydytojo endodontologo požiūris” 
2012 03 24 Renginio organizatorius LRS Odontologų rūmai ir VšĮ „Praktinė odontologija“ 
Pranešimas: “Vietinė nejautra odontologo darbe”. 
 
2013 
2013 0601 Renginio organizatorius: LR Odontologų rūmų Tarptautinė konferencija. 
Pranešimas: 
"Dantų trauminiai pažeidimai ir jų komplikacijos. Klinikinių atvejų analizė” 



2013 10 26 Renginio organizatorius: LR Odontologų rūmų Klaipėdos teritorinis skyrius  
Pranešimas: “Endodontinių problemų sprendimas kasdienėje gydytojo odontologo 
praktikoje. Klinikinių atvejų analizė” 
 
2014 
2014 10 31 Renginio organizatorius: LR Odontologų rūmų Panevėžio krašto konferencija. 
Pranešimas:  Apeksofikacija. Ar viskas jau žinoma? 
2014 11 07 Renginio organizatorius: LR Odontologų rūmų Vilniaus krašto konferencija. 
Pranešimas: “Odontogeninis skausmas.  Ar jo kontrolė visada yra pavaldi gydytojui 
odontologui?” 
 
2015 
2015 02 28 Renginio organizatorius: Lietuvos Periodontologų draugija ir LR Odontologų 
rūmai. 
Pranešimas: “Pokyčiai kraštiniame kaule - endodontinės patologijos pasekmė?” 
 
Ekspertinė ir kita akademinė veikla 
1. SKVC organizuota išorinės ekspertų darbo grupės narė Kauno ir Utenos kolegijų “Medicinos 

technologijų krypties studijų programų savianalizės suvestinės” vertinimas ir programos 
akreditacija. 

2. ŠMM, SKVC Europos Sąjungos finansuojamo projekto darbo grupės vadovė, kuriant 
“Odontologijos studijų krypties” ir “Burnos priežiūros studijų krypties” aprašus. 

 
  



Pavardė, vardas: Eglė Nedzinskienė   
Gimimo metai:     1978 02 23 
 
Mokslinis ir akademinis laipsniai: asistentė 
 

Studijos:         Kauno medicinos universitetas Gydytoja odontologė 2002 
Vilniaus universitetas Gydytoja endodontologė 2005 

Darbovietės ir pareigos:  VULŽK gydytoja endodontologė 2005 
       VU MF asistentė 2011 
  Dėstomi dalykai:   Endodontologijos rezidentūros ciklo vadovė 
 



CURRICULUM VITAE 
 
Pavardė, vardas: Vilma Brukienė 
Gimimo metai:     1975 12 04 
Mokslinis ir akademinis laipsniai: m. dr., docentė 
Studijos:           1998m. baigė KMU Odontologijos fakultetą 
                         1998-1999 m. atliko pirminę rezidentūrą VUL Žalgirio klinikoje 
                         1999-2002m. atliko vaikų odontologijos rezidentūrą Vilniaus universitete. 
Darbovietės ir pareigos:  Nuo 2002 m. gydytoja vaikų odontologė VUL Žalgirio klinikoje. 
                                               2002 – 2007 m. asistentė VU MF  Odontologijos institute.  
                                           2007-2010 m. lektorė VU MF  Odontologijos institute. 
                                           Nuo 2010 m. – docentė VU MF  Odontologijos institute. 
                                            
Žurnalų International Journal of Paediatric Dentistry, Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 
Acta Stomatologica Croatica, Medicina straipsnių recenzentė, žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ 
redakcinės kolegijos narė 

Mokslo kryptis:     Sveikų ir turinčių specialiųjų poreikių vaikų burnos sveikatos gerinimas. 
Disertacijos tema:   Lietuvos 15-16 metų amžiaus paauglių dantų būklės įvertinimas  
Dėstomi dalykai:   Vaikų odontologija, Burnos ligų profilaktika, Mokslo tiriamojo darbo pagrindai. 
Moksliniai projektai 

1. 2006-2008 m. „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto plėtra 

ir mokslinių tyrimų rezultatų Lietuvos odontologinėje praktikoje sklaidos užtikrinimas“. 

2. 2008 – 2009 m. “Vyresnio amžiaus žmonių, gyvenančių globos ir slaugos įstaigose, seilių 

prieškariesogeninių savybių tyrimas“. 

3. 2011-2012 m. “Hemofilija sergančių asmenų burnos sveikata ir gydymo poreikiai 

Lietuvoje“ 

4. 2008 – 2015 m. „Paauglių burnos higienos gerinimo būdų efektyvumo tyrimas“. 

5. 2013-2015 m. „Seilių prieškariozinių savybių įvertinimas tarp šeimos narių“. 

6. 2014-2016 m. „Pacientų su diagnozuotu  vaikystės autizmu psichologinio paruošimo 

odontologinėms procedūroms galimybių įvertinimas“. 

7. 2014-2017 m. „Cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų burnos sveikata ir dantų 

gydymo poreikiai Vilniaus   mieste“ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
1. 2007-2008 m. stažuotė Britų Kolumbijos (Vankuveris, Kanada) universitete. 

2. 2010 m. balandžio 6-30 d. stažuotė Mičigano universitete (Ann Arbor, JAV). 

3. 2011 m. gegužės 23-27 d. PSO seminaras „Visuomenės burnos sveikata“ Malmės 

universitetas (Švedija). 

Naujų mokymo ir mokymosi  strategijų, studijų programų kūrimo, studijų proceso 
organizavimo studijos 

17. Seminaras “Modulinių studijų koncepcija ir jos įgyvendinimas Vilniaus 
universetete“. 2011 m. gegužės 2, 12 d. 



 
18. Seminaras "Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės 

koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais 

grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas" Mokymai Lietuvos 

aukštųjų mokyklų atstovams. 2011  spalio 4-5 d., lapkričio 9-10 d. 

19. Seminaras „Medical education“, Vilniaus universitetas, The children‘s Hospital of 

Philadelphia, The American Austrian Foundation. 2013 gegužės 10-11 d. 

20. Seminaras „Studijų krypčių aprašų rengėjų mokymų programa“.  2013 gruodžio 18-

19 d. 

Mokslininkų rengimas ir dalyvavimas disertacijų gynime 
1. Rasos Račienės daktaro disertacijos „Moksleivių dantų gydymo baimė ir su ja susiję 

socialiniai bei psichologiniai veiksniai“ gynimo tarybos narė (KMU, 2009 m. gruodžio 3 d.). 
2. Viktorijos Krušinskienės daktaro disertacijos „The effect of early Headgear treatment on the 

dental arches“(„Ankstyvojo gydymo išoriniu tempimo aparatu poveikis dantų lankams“) 
gynimo tarybos narė (KMU, 2010 m. liepos 1 d.). 

3. Jūratės Zūbienės daktaro disertacijos “Kauno miesto vidutinio ir senyvo amžiaus žmonių 
odontologinių ligų epidemiologinės situacijos vertinimas” oponentė (KMU, 2010 m. rugpjūčio 
31 d.). 

4. Ritos Vėberienės daktaro disertacijos „Danties pulpos atsako į ortodontinio gydymo metu 
veikiančias jėgas tyrimai“ gynimo tarybos narė (LSMU, 2011 m. sausio 7 d.). 

5. Juozo Žilinsko daktaro disertacijos „Sergančiųjų priedančio audinių uždegimu neutrofilų 
oksidacinės funkcijos bei kraujo redukcinių savybių tyrimas“ gynimo tarybos narė (LSMU, 
2011 m. gegužės 13 d.). 

6. Jūratės Rimkuvienės daktaro disertacijos “Infekcijų kontrolė odontologijoje odontologinės 
sveikatos priežiūros specialistų požiūriu” oponentė (VU, birželio 29 d.). 

7. Rūtos Žaliūnienės daktaro disertacijos  “Hemofilija sergančių asmenų burnos sveikata ir 
gydymo poreikiai Lietuvoje“ konsultantė. 

8. Birutės Jankauskienės daktaro disertacijos "Ankstyvos vaikystės dantų ėduonies gydymo 
bendrojoje nejautroje ypatumai ir įtaka pacientų gyvenimo kokybei" oponentė (LSMU, 2015 
m. balandžio 10 d.). 

9. Povilo Kalesinsko daktaro disertacijos “Dantų biologinės plėvelės slopinimas naudojant 
priešprasminį oligonukleotidą prieš bakterijų gliukoziltransferazes“gynimo tarybos narė (VU, 
2015 m. balandžio 23 d.). 

 
Mokslinių publikacijų sąrašas .   

STRAIPSNIAI 

leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą 

(pateikiant pilną leidinio, įtraukto į ISI sąrašą, pavadinimą) 

1. Holbrook WP, Brodin P, Balčiūnienė I, Brukienė V, Bucur MV, Corbet E et al. Balancing 

the role of the dental school in teaching, research and patient care: including care for 

underserved areas. European Journal of Dental Education 2008; 12 (suppl.1): 162-166. 



2. Aleksejūnienė J., Brukienė V. An assessment of dental treatment need: an overview of 

available methods and suggestions for a new, comparative summative index. Journal of 

Public Health Dentistry. 2009;69:24-28. 

3. Brukienė V., Aleksejūnienė V. An overview of oral health promotion in adolescents. 

International Journal of Paediatric Dentistry. 2009;19:163-171. 

4. Aleksejūnienė J., Holst D., Brukienė, V. Dental Caries Risk Studies Revisited: Causal 

Approaches Needed for Future Inquiries. International  Journal of Environmental 

Research and  Public Health. 2009;6: 2992-3009. 

5. Saldūnaitė K., Pūrienė A., Milčiuvienė S., Brukienė V., Kutkauskienė J. 7–12 metų Lietuvos 

moksleivių krūminių dantų ėduonies profilaktikos programos analizė. Medicina 2009; 

45 (11): 887-895. 

6. Aleksejuniene J., Brondani M.A., Pattanaporn K., Brukiene V. Best practices for dental 

sealants in community service-learning. Journal of Dental Education 2010; 74: 951-960. 

7. Aleksejuniene J., Brukiene V. Parenting Style, Locus of Control, and Oral Hygiene in 

Adolescents. Medicina 2012; 48 (2):102-108. 

8. Brukienė V., Aleksejūnienė J. Is the authoritative parenting model effective in changing 

oral hygiene behavior in adolescents? Health Educ Res. 2012; 27 (6): 1081-1090.  

9. Aleksejuniene J., Brukiene V. Oral hygiene education in adolescence based on the 

Precaution Adoption Process Model. Community Dent Health 2012; 29 (3):248-251. 

10. Zaliuniene R, Aleksejuniene J, Peciuliene V, Brukiene V. Dental health and disease in 

patients with haemophilia--a case-control study. Haemophilia 2014; 20 (3):e194-198. 

11. Zaliuniene R, Aleksejuniene J, Brukiene V, Peciuliene V. Do hemophiliacs have a higher 

risk for dental caries than the general population? Medicina 2015;51:46-56. 

12. Aleksejūnienė J, Brukienė V, Džiaugytė L, Pečiulienė V, Bendinskaitė R. A theory-guided 

school-based intervention in order to improve adolescents' oral self-care: a cluster 

randomized trial. Int J Paediatr Dent 2015 Apr 16. doi: 10.1111/ipd.12164. [Epub ahead 

of print]. 

13. Džiaugytė L, Aleksejūnienė J, Brukienė V, Pečiulienė V. Self-efficacy theory-based 

intervention in adolescents: a cluster randomized trial-focus on oral self-care practice 

and oral self-care skills. Int J Paediatr Dent 2016 Jan 13 doi: 10.1111/ipd.12223. [Epub 

ahead of print] 

STRAIPSNIAI 



leidiniuose, esančiuose Lietuvos mokslo tarybos patvirtintose tarptautinėse duomenų bazėse, 

 
1. . Brukiene V, Aleksejuniene J, Balciuniene I. Dental treatment needs in Lithuanian 

adolescents. Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal 2005, 7:11-15 
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Vilnius (8 valandos). 

       26. Lietuvos Ortodontų sąjunga: Angle II klasės gydymas: nuo funkcinių aparatų iki beligatūrinių 
breketų. 2012 12 14, Vilnius (8 valandos). 

       2013 m 
27.  Lietuvos Ortodontų sąjunga: Ortodontinių anomalijų gydymas 2013 12 13 
28.   89-asis Europos ortodontų asociacijos kongresas, Reikjavikas, Islandija,  2013 06 11-
13             

       2014 m 
       29.  Kas naujo beligatūrių breketų sistemų gydyme Alan Bagden 2014 12 03, Varšuva 
       30. Lietuvos Ortodontų sąjunga: Suaugusiųjų ortodontinių anomalijų gydymas 2014 12 13 
       31. Didžioji Amerikos gydytojų ortopedų asociacijos 60-asis susitikimas.  Niujorkas, JAV. 2014 12                            

05-07 
2016 m. 

31. Gydymo lingvaliniais breketais įvadas 2016.03.01 
32.  

Skaityti pranešimai mokslinėse ir mokymo-metodinėse konferencijose 
          2002 m 

1. 2002 05 23 Jungtinis trečiasis Baltijos šalių ortodontų asociacijos ir ketvirtasis veido-
žandikaulių ir plastinių chirurgų asociacijos kongresas. Ryga. Pranešimas Anatomical 
data of alveolar cleft. 

2. 2002.06.06-07 IV-asis tarptautinis Lietuvos Stomatologų kongresas Tarptautinis veido 
ir žandikaulių chirurgų simpoziumas. Pranešimas Apatinio žandikaulio distrakcinė 
osteogenezė 

2003 m 
3. Short-term interceptive orthodontic treatment results in patients with complete 

unilateral cleft lip and palate. 79 th Congress of the European Orthodontic Society 2003 
06 10-14. Abstract book Nr. 89  A. Vasiliauskas, A.Šidlauskas, L. Linkevičienė 

     2004 m 
4. 2004 06 10-12 Odontologų ir veido-žandikaulių chirurgų tarptautinis kongresas Baltijos 

kompasas Oulu- Kaunas . Pranešimas Primary anatomical data of isoliated palatal clefts 
5. 2004 10 27-29 Tarptautinė konferencija skirta antropologijos 200–osioms metinėms 

Lietuvoje paminėti  Vilnius. Pranešimas Relation between the severity of palatal cleft 
and maxillary dental arch size.  

     2005 m 
6. Pranešimas  Morkūnienė, Aušra, Utkus, Algirdas, Kasperavičiūtė, Dalia, Linkevičienė, 

Laura, Kučinskas, Vaidutis,  Linking TGFA gene to Cleft Lip with or without cleft plate /  
European journal of human genetics. 2005, vol. 13, suppl. 1.  ISSN 1018-4813 p. 318.   



7. Pranešimas  Utkus, Algirdas, Linkevičienė, Laura, Kučinskas, Vaidutis,  Oral clefts: 
associations with epidemiological and clinical characteristics among newborns in 
Lithuania, 1993-1997 /  European journal of human genetics. 2005, vol. 13, suppl. 1.  
ISSN 1018-4813 p. 121.   

8. Pranešimas  Kučinskas, Vaidutis, Morkūnienė, Aušra, Kasperavičiūtė, Dalia, Utkus, 
Algirdas, Linkevičienė, Laura,  Linking candidate-genes to orofacial clefts in Lithuania 
population /  The American society of human genetics 55th annual meeting: abstracts, 
October 25-29, 2005, USA p. 300.   

      2006 m 
9. 2006.09 15 LR Odontologų rūmų Šiaulių teritorinio skyriaus konferencija Vaikų burnos 

sveikata. Pranešimas Šiuolaikinis veido nesuaugimų gydymas 
10. 2006 05 17-19 4-asis Baltijos šalių ortodontų asociacijos kongresas, Talinas. 

Pranešimas Pacientų turinčių veido nesuaugimus gyvenimo kokybė 
11. 2006 10 27-28 200 years of lithuanian Anthropology L. Linkevičienė, J. Olekas, L. 

Zaleckas, G. Kapušinskas. Pranešimas Primary anatomical data of isoliated palatal clefts 
12. Pranešimas  Kučinskas, Vaidutis, Steponavičiūtė, Danguolė, Morkūnienė, Aušra, Chung, 

M.Y., Šliužas, Vytautas, Chen, Y.J., Linkevičienė, Laura, Utkus, Algirdas,  Locating genes 
for oral-facial clefting in humans /  Human genomics and public health : international 
symposium and XXXI annual conference of Indian Society of Human Genetics, February 
27 - March 1, 2006 : abstracts. p. 7-8.   

13. Pranešimas  Kučinskas, Vaidutis, Steponavičiūtė, Danguolė, Morkūnienė, Aušra, Chung, 
M.Y., Šliužas, Vytautas, Chen, Y.J., Linkevičienė, Laura, Utkus, Algirdas,  Investigation of 
the genetic basis of oral-facial clefting in humans /  European journal of human genetics. 
2006, vol. 14, suppl. 1.  ISSN 1018-4813 p. 348.   

   2007 m 
14. 2007 05 29- 06 02 Prinzipien und ergebnisse der kieferorthopadischen fruhbehandlung bei 

kinder mit lkg-spalten-eine studie im rahmen des baltic cleft network. M.Nasf, i.Maulina, 
D.Priede, L.Linkeviciene, F. Stahl 57-asis Veido ir žandikaulių chirurgų kongresas, Rostokas, 
Vokietija   

15. Pranešimas  Zarakauskaitė, Eglė, Matulevičienė, Saulė, Utkus, Algirdas, Linkevičienė, 
Laura, Kučinskas, Vaidutis,  Orofacial clefts with associated anomalies in Lithuania.  
European journal of human genetics: European human genetics conference 2007, Nice, 
France, 2007, June 16-19. 2007, vol. 15, suppl. 1.  ISSN 1018-4813 p. 81.   

2008 m 
16. Pranešimas  Linkevičienė, Laura Zaleckas, Linas, Olekas, Juozas, Martusevičiūtė, Jūratė, 

Utkus, Algirdas, Matulevičienė, Aušra Radavičius, Marijus,  The influence of cheiloplasty 
on maxillary cleft size.  Stomatologija. 2008, t. 10, suppl. 5 : 3-oji Baltijos šalių 
odontologijos mokslinė konferencija, 2008 m. lapkričio 6-8 d., Vilnius.  ISSN 1392-8589 
p. 21.   

17. Pranešimas  Janulytė, Vilija Pūrienė, Alina Linkevičienė, Laura Grigaitė, Gailutė 
Kutkauskienė, Jelena,  The orthodontic treatment in Lithuania: accessibility survey.  
Stomatologija. 2008, t. 10, suppl. 5 : 3-oji Baltijos šalių odontologijos mokslinė 
konferencija, 2008 m. lapkričio 6-8 d., Vilnius.  ISSN 1392-8589 p. 18.   



2009 m 
18. Pranešimas  Matulevičienė, Aušra, Ambrozaitytė, Laima, Preikšaitienė, Eglė, Utkus, 

Algirdas, Linkevičienė, Laura, Aleksiūnienė, Beata, Dagytė, Evelina, Čiuladaitė, Živilė, 
Šliužas, Vytautas, Kučinskas, Vaidutis,  Spectrum of oral clefts in the light of 
contemporary research study.  European journal of human genetics : European human 
genetics conference 2009, Vienna, Austria, 2009, May 23 - June 26 : abstracts. 2009, vol. 
17, suppl. 2.  ISSN 1018-4813 p. 74.  

19. The influence of cleft severity on maxillary parameters at 5 years of age. Laura Linkeviciene. 
11th Pasaulio Įgimtų veido nesuaugimų ir susijusių veido-žandikaulių anomalijų kongresas, 
Fortaleza, Brazilija, 2009 09 10-13 

2010 m 
20. Renginio organizatorius Lietuvos Endodontologų draugija „Endodotija 2010“ 2010 09 18 – 19. 

Pranešimas Dantų šaknų rezorbcija ortodontinio gydymo metu  
2011 m 
21. Evaluation of the characteristics of enamel cracs after bracket removal. I. Dumbryte, L. 

Linkeviciene, T. Linkevicius, I. Gibaviciute, M.Malinauskas. 87-asis Europos ortodontų 
asociacijos kongresas, Stambulas, turkija 2011 06 19-23. Abstract book p.192 

22. Pre-surgical orthopaedics in Children with non-sindromic unilateral clefts lip and palate. F 
Stahl de Castrilion, D Priede, I Maulina, L. Linkeviciene, J Neubert 87-asis Europos ortodontų 
asociacijos kongresas, Stambulas, Turkija 2011 06 19-23. Abstract book p.278 

23. Vaikų, turinčių įgimtą vienpusį visišką lūpos, alveolinės ataugos ir gomurio nesuaugimą, 
viršutinio žandikaulio raidos ypatumai ( nuo gimimo iki 5-erių metų amžiaus) . 
Renginio organizatorius Baltijos šalių ortodontų asociacija, 7-asis Baltijos Šalių 
ortodontų asociacijos kongresas 2011 05 27-28d. Kaunas 

24. L. Linkevičienė. Kokių ortodontinių anomalijų galima išvengti? Naujovės klinikinėje 
Odontologijoje. Vilnius OrganizatoriusLietuvos respublikos Ergonomikos Draugija. 
2011. 12. 10. 

     2012 m. 
25. L. Linkevičienė. Pacientų teisė žinoti ir nežinoti. Aktualūs gydytojo odontologo padėjėjo veiklos 

klausimai. Vilnius. Organizatorius Gydytojo odontologo padėjėjų ir pagalbininkų draugija 
Utenos kolegija. 2012 12 08 

26. L. Linkevičienė. Mezialinio sąkandžio gydymas. Odontologijos aktualijos. Organizatorius VŠĮ “ 
Odontologijos studija”, LSMU MA OF, VU MF OI 2012 01 28 

27. L. Linkevičienė. Įgimtų veido nesuaugimų gydymas ir rezultatai. Odontologija šiandien. 
Organizatorius VU MF OI ir Lietuvos endodontologų draugija 2012 05 11-12 

28. L. Linkevičienė. Hipodontija, Ką turi žinoti gydytojas ortopedas? “dantų implantacija: skirtingi 
požiūriai siekiant tobulumo” Organizatorius Odontologų ortopedų studijų klubas. 2012 05 4-5 

     2013 m 
29. L. Linkevičienė. Mezialinio sąkandžio gydymas. LROR Vilniaus teritorinio skyriaus 

konferencija. Organizatorius LROR Vilniaus skyrius  2013 04 06 
30. Linkevičienė L. Vaikų turinčių įgimtus eido nesuaugimus žindymas. Lietuvos laktacijos ir 

žindymo konsultantų asociacijos konferencija “ kūdikių ir mažų vaikų žindymo valdymas” 
2013 12 13 



      2015 m 
31. Linkevičienė L.  Įgimtų veido nesuaugimų gydymo apžvalga VUL Žalgirio klinikoje. Lietuvos 

laktacijos ir žindymo konsultantų asociacijos ir VUL Žalgirio klinikos įgimtų veido nesuaugimų 
poskyrio konferencija: “ Kūdikių turinčių įgimtą veido nesuaugimą žindymas ir pagalba juos 
auginančioms šeimoms” 2015 01 24-25 

32. Linkevičienė L. Ortodontinių anomalijų profilaktika ir burnos sveikata ortodontinio gydymo 
metu.  OR Vilniaus krašto organizuota konferencija 4x2 tai svarbu. 2015 10 20 

    2016 m 
33. L. Linkevičienė. Gydytojo odontologo padėjėjų ir pagalbininkų draugija konferencija 2016 01 

29 
34. L. Linkevičienė. Modernioji odontologija. Mezialinio sąkandžio gydymas. OI 2016 03 18 

7. Mokslo populiarinimas 

1. Savaitraštyje “Laikas” 2006 09 Nr. 37 (159). Mažylio šypsena perspėja apie vizito pas 
ortodontą tikimybę- interviu su L. Linkevičiene 

2. Valstiečių laikraštis 2009 05 16 Nr.38 (8849) Bėdą primins tik mažas rausvas randelis- 
interviu su L. Linkevičiene 

3. Mamos Žurnalas  2013 01 Nr.1 Neataisyklingas Sąkandis – interviu su L. Linkevičiene ir 
I. Narbutyte 

4. Odontologų rūmų žinios  2010 rugsėjis Nr.3 (22) Ortodontinio gydymo poreikis. L. 
Linkevičienė 

5. Odontologų rūmų žinios  2010 rugsėjis Nr.3 (22) Imtis mokslinės veiklos skatina 
klausimai, į kuriuos nerandama atsakymų kasdieninėje veikloje. Interviu su L. 
Linkevičiene 

6. Santariškių žinios 2010 lapkritis Nr. 6 Svarbu ne tobula šypsena, o pasitikėjimas savimi. 
Interviu su gyd. L.Linkevičiene. 

7. Mamos Žurnalas  2008 liepa Nr.7  Ateina su negalia išeina su šypsena. L. Linkevičiene  

8. Ekspertinė ir kita akademinė veikla 

Lietuvos Respublikos Odontologų rūmų narė 

Lietuvos ortodontų sąjungos narė, pirmininko pavaduotoja  

Pasaulio įgimtų nesuaugimų asociacijos narė  

Vilniaus regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto narė 
9. Eksperimentinės ir socialinės plėtros darbai 

Knygos  „Tikra Lauryno nesuaugusios lūpytės gydymo istorija“ bendraautorė. 
Interneto svetainės skirtos pacientams, turintiems veido nesuaugimus, ir jų tėvams ar 
globėjams autorė. 
 



CURRICULUM VITAE 
Pavardė, vardas: Diana Šilanskaitė 
 
Gimimo metai:     1980 07 11 
 
Studijos:  

2003 m. baigė KMU Odontologijos fakultetą. 
                 2003 – 2004 m. atliko internatūrą Všį. Karoliniškių poliklinikoje. 
                 2005 – 2008 m. mokėsi VU MF odontologijos institute Ortodontijos rezidentūroje ir baigė 3-ų metų 
rezidentūros studijas. 
 
Darbovietės, pareigos: 
                Nuo 2004 m. privati praktika. 
             Nuo 2008 m. gyd. ortodontė VULŽK konsultacinėje poliklinikoje. 
 Nuo 2015 m. VU MF Odontologijos instituto asistentė. 
 
Straipsniai: 
 Mindaugas Baseckas, Asta Abunevičiūtė, Giedrė Kervienė, Diana Šilanskaitė. Sąkandžio įtaka smilkininio 
apatinio žandikaulio sąnario sutrikimų atsiradimui.  Stomatologija (2007) IX - 4, p. 20-23.  
 
Dalyvauta kursuose, seminaruose, konferencijose (per paskutinius penkis  
metus): 
 2013 m. 
 Ortodontinių anomalijų gydymas. 2013-11-22 (sertifikatas 24 val.) 
 Ortodontinių anomalijų gydymas. 2013-12-13 (sertifikatas 8 val.) 
 2014 m. 
 Aktualijos periodontologijoje. 2014-03-01(sertifikatas 12 val.) 
 Kasdienis priekinių dantų estetinis plombavimas. Style Italiano koncepcija. 2014-03-27 (sertifikatas 8 val.) 
 Vaikų odontologijos aktualijos. 2014-05-03 (sertifikatas 6 val.) 
 Ką kiekvienas odontologas turėtų žinoti apie temporomandibulinius sutrikimus. Faktai ir fantazijos. 2014-06-20 
(sertifikatas 8 val.) 
 Ortodontinių mini implantų teoriniai ir klinikiniai panaudojimo ypatumai. 2014-10-03 (sertifikatas 6 val.) 
 Suaugusiųjų ortodontinis gydymas – metodai, problemos ir jų sprendimo būdai. 2014-11-28 (sertifikatas 8 val.) 
 2015 m. 
 Suaugusiųjų ortodontinis gydymas: poreikis, metodai ir estetiniai reikalavimai. 2015-03-06 (sertifikatas 8 val.) 
 Atviras  sąkandis: diagnostika ir gydymas. 2015-11-06 (sertifikatas 16 val.) 
 Estetinių  tiesioginių restauracijų aspektai. 2015-11-13 (sertifikatas 8 val.) 
 Estetinių  tiesioginių restauracijų aspektai. 2015-11-14 (sertifikatas 8 val.) 
 2016 m. 
 Angle II klasės anomalijų gydymas Herbsto aparatu: klinikiniai aspektai. 2016-02-05 (sertifikatas 8 val.) 
 Nauji pjezocizijos (piezocision) pasiekimai: kaip integruoti i odontologo praktiką. 2016-03-05 (sertifikatas 8 
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Gydytojas odontologas ortopedas doc. dr. Vygandas Rutkūnas (1977 02 09) 
 

1995–2000 m. priešdiplominės studijos Kauno medicinos universiteto Stomatologijos fakultete.  
2000–2002 m. žurnalo gydytojams odontologams „Stominfo“ redaktorius. 
Nuo 2001 m. privati praktika. 
2002 m. laimėta Japonijos vyriausybės stipendija stažuotei Tokijo medicinos ir odontologijos 

universitete (Japonija). 
2002–2004 m. podiplominės studijos Tokijo medicinos ir odontologijos universiteto 

Kramtymo funkcijos reabilitacijos departamente. Studijų vadovai: doc. H. Mizutani, prof. T. 
Ohyama. 

2004 m. mokslinis darbas „Retentive force properties of overdenture attachments during 
various dislodging patterns” laimėjo “A.R. Frechette 2004 New Investigator Award” prizą 
Ortopedinės odontologijos grupėje tarptautiniame IADR (International Association for Dental 
Research) suvažiavime, vykusiame Honolulu, Havajuose (JAV). 

2004 m. baigta antrinė ortopedinės odontologijos rezidentūra Vilniaus universiteto 
Odontologijos institute. 

2004-2013 m. VUL Žalgirio klinikos Stomatognatinės sistemos protezavimo ir fiziologijos 
centro gydytojas odontologas ortopedas. 

Nuo 2005 m. Vilniaus universiteto Stomatognatinės sistemos protezavimo ir fiziologijos centro 
asistentas. 

Nuo 2006 m. tobulinimosi renginių gydytojams odontologams Lietuvoje ir užsienyje 
kuratorius. 

2006 m. apginta biomedicinos mokslų srities, odontologijos mokslų krypties mokslų daktaro 
disertacija. 

Nuo 2006 m. Vilniaus universiteto Odontologijos instituto Protezavimo poskyrio lektorius ir 
vadovas. 

2006-2013 VUL Žalgirio klinikos Protezavimo poskyrio vadovas. 
2008-2014 VšĮ Odontologų ortopedų studijų klubo vadovas 
Nuo 2009 m. Vilniaus universiteto Odontologijos instituto docento pareigos. 
Nuo 2014 m. Lietuvos odontologų ortopedų draugijos vicepirmininkas. 
 
Dviejų vadovėlių anglų kalba protezavimo tema autorius, 4 vadovėlių dantų protezavimo tema 

lietuvių kalba autorius, 20 publikacijų tarptautiniuose žurnaluose autorius.  
 
Apie 20 pranešimų tarptautinėse konferencijose autorius, 40 pranešimų Lietuvoje vykusių 

mokslinių ir praktinių konferencijų autorius. Apie 70 tarptautinių ir Lietuvoje vykusių konferencijų ir 
tobulinimo renginių dalyvis. 25 tobulinimo renginių organizatorius ir lektorius. 

 
IADR, EAO, EPA, IJP, LPD, LOOD organizacijų narys. Lietuvos odontologų rūmų narys. 
 
Mokslinės veiklos sritys: dantų implantų protezavimas, estetinės restauracijos, protezavimo 

medžiagų biosuderinamumas, CAD/CAM protezinių komponentų gamyba, atspaudų metodikų 
tikslumas, audinių regeneracija. 

 
VšĮ “Odontologų ortopedų studijų klubas” organizacijos, vienijančios dantų protezavimo 

specialistus, įkurėjas. VšĮ Odontologų ortopedų studijų klubo metinių konferencijų organizavimas 
(mokslinės konferencijos). 

 
Disertacijų gynimo komitetų Lietuvoje bei užsienyje narys.  

 



Redakcinių kolegijų narys: 
1. Stomatologija, Baltic Maxillofacial and Dental Journal žurnalas 
2. Quintessence Lietuva žurnalas  
3. Stominfo žurnalas 
4. Reumatologija : žurnalo "Internistas" priedas 

 
Tarptautinių žurnalų mokslinis recenzentas: 

1. Journal of Oral Rehabiliation 
2. Journal of Dental Materials 
3. Journal of Biomaterials Applications 
4. Stomatologija. Baltic Dental and Maxillofacial Journal 
5. Medicina 
6. Acta Medica Lituanica 

 
PAGRINDINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS 

 
Mokslinės monografijos, studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai mokslo darbai  

 
1. Knygos bendraautorius “New Magnetic Applications in Clinical Dentistry”. 2004. 

Quintessence Publishing Co. Tokyo. 
2. Knygos bendraautorius “Klinikinė odontologija”. 2008. UAB “Vaistų žinios“. Vilnius. 
3. Knygos bendraautorius “Gydytojo odontologo padėjėjo veikla: teorija ir praktika”. 2008. 

UAB “Vaistų žinios“. Vilnius. 
4. Knygos bendraautorius “Burnos higienisto veikla: teorija ir praktika”. 2008. UAB “Vaistų 

žinios“. Vilnius. 
5. Knygos bendraautorius “Dantų technologija: teorija ir praktika”. 2008. UAB “Vaistų 

žinios“. Vilnius. 
6. Knygos bendraautorius: Kwang B. Park, Kyung H. Roo, Cheol W. Jeong. „The Short 

Implant“ 2nd edition.  2010. Narae Publishing Inc., Seoul.  
 

Moksliniai straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 
įtrauktuose į ISI sąrašą 

 
1. Rutkunas V, Mizutani H, Takahashi H. Influence of overdenture attachment wear on 

retention of mandibular overdenture. Journal of Oral Rehabilitation. 2007 Jan;34(1):41-
51.  

2. Rutkunas V, Sabaliauskas V, Mizutani H. Effects of different food colorants and polishing 
techniques on color stability of provisional prosthetic materials. Dent Mater J. 2010 
Mar;29(2):167-76. 

3. Rutkunas V, Mizutani H, Takahashi H, Iwasaki N. Wear simulation effects on 
overdenture stud attachments. Dent Mater Journal. 2011 30(6):845-853. 

4. Rutkunas V, Sveikata K, Savickas R. Effects of implant angulation, material selection and 
impression technique on impression accuracy: a preliminary laboratory study. Int J 
Prosth. 2012 Sep-Oct;25(5):512-5. 

5. Baltriukienė D, Sabaliauskas V, Balčiūnas E, Melninkaitis A, Liutkevičius E, Bukelskienė 
V, Rutkūnas V. The effect of laser-treated titanium surface on human gingival fibroblast 
behavior. J Biomed Mater Res A. 2014 Mar;102(3):713-20. doi: 10.1002/jbm.a.34739. 
Epub 2013 May 30. 



6. Rutkunas V, Ignatovic J. A technique to splint and verify the accuracy of implant 
impression copings with light-polymerizing acrylic resin. J Prosthet Dent. 2014 
Mar;111(3):254-6. doi: 10.1016/j.prosdent.2013.08.015. Epub 2014 Jan 17. 

7. Malinauskas M, Rekštytė S, Lukoševičius L, Butkus S, Balčiūnas E, Pečiukaitytė M, 
Baltriukienė D, Bukelskienė V, Butkevičius A, Kucevičius P, Rutkūnas V, Juodkazis S. 3D 
Microporous Scaffolds Manufactured via Combination of Fused Filament Fabrication 
and Direct Laser Writing Ablation. Micromachines 2014, 5(4), 839-858; 
doi:10.3390/mi5040839.  

8. Rutkunas V, Bukelskiene V, Sabaliauskas V, Balciunas E, Malinauskas M, Baltriukiene D. 
Assessment of human gingival fibroblast interaction with dental implant abutment 
materials. J Mater Sci Mater Med. 2015 Apr;26(4):5481.  

9. Trumpaite-Vanagiene R, Bukelskiene V, Aleksejuniene J, Puriene A, Baltriukiene D, 
Rutkunas V. Cytotoxicity of commonly used luting cements – an in vitro study. Dent 
Mater J. 2015;34(3):294-301.  
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1. Rutkunas V, Mizutani H. Retentive force properties of overdenture attachments during 
various dislodging patterns. J Dent Res 83(Spec Iss A):0200, 2004, (www.dentalresearch.org). 

2. Rutkunas V, Mizutani H, Takahashi H, Iwasaki N, Yamazaki T. Fatigue behavior of 
overdenture stud attachments. An in vitro study. J Dent Res 84(Spec Iss A):1613, 2005, 
(www.dentalresearch.org). 

3. Destine D, Mizutani H, Rutkunas V, Bazar A, Nakamura T, Igarashi Y. Retentive force 
properties of mechanical and magnetic overdenture attachments. J Dent Res 85(Spec Iss 
A):1563, 2006, (www.dentalresearch.org). 

4. Destine D, Mizutani H, Yoshino N, Rutkunas V, Kurabayashi T, Igarashi Y, Honda E. 
Influences of fixed metallic abutments on MRI artifacts J Dent Res 86(Spec Iss A):1347, 2007, 
(www.dentalresearch.org). 

5. Rutkunas V, Mizutani H. Significance of prosthetic components on peri-implant mucosa 
color changes. Clin Oral Impl Res. 2008 Sept;19(9):863-863. 

6. Juciute R, Rutkunas V, Sabaliauskas V. Cerec 3D application in restoring dental 
implants. Clin Oral Impl Res. 2009 Sept;20(9):887-887. 

7. Rutkunas V, Sabaliauskas V, Juciute R, Bukelskiene V. Human gingival fibroblast 
adhesion to various prosthetic materials. Clin Oral Impl Res. 2009 Sept;20(9):1023-1023. 

8. Sabaliauskas V, Rutkunas V, Juciute R, Bukelskiene V. Evaluation of the cytotoxicity 
of permanant and provisional proshtetic materials. Clin Oral Impl Res. 2009 Sept;20(9):1042-
1042. 

9. Rutkunas V. The effect of marginal tissue status and restorative materials on implant 
esthetics. Stomatologija. 2008; 10 (Suppl. 5):5-5. 

10. Sabaliauskas V, Rutkunas V. Effects of different polishing techniques on color stability of 
provisional prosthetic materials. Stomatologija. 2008; 10 (Suppl. 5):10-11. 

11. Vindasiute E, Rutkunas V. Evaluation of centric relation registration techniques and 
factors associated with temporomandibular disorders. Stomatologija. 2008; 10 (Suppl. 5):11-
11. 

12. Rutkunas V, Sabaliauskas V, Juciute R. Abutment material and soft tissue interactions. 
How to choose proper prosthetic components? . Stomatologija. 2009; 11 (1):7-7. 

13. Sabaliauskas V, Rutkunas V, Bukelskiene V, Baltriukiene D, Liutkevicius E, Melninkaitis 
A. Fibroblast adhesion evaluation on laser-modified titanium abutment materials. Clin Oral 
Impl Res. 2011  Atenai. 



14. Rutkunas V, Sabaliauskas V, Bukelskiene V, Baltriukiene D, Liutkevicius E. Evaluation of 
cytotoxicity of cements used for fixation of implant restorations. Clin Oral Impl Res. 2011  
Atenai. 

 
Moksliniai straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose 

tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos leidiniuose, tarp jų elektroniniuose 
 

1. Rutkunas V, Mizutani H. Retentive and Stabilizing Properties of Stud and Magnetic 
Attachments Retaining Mandibular Overdenture. An in vitro Study. Stomatologija. Baltic 
Dental and Maxillofacial Journal. 2004; 6 (3): 85-90. 

2. Rutkunas V, Mizutani H, Takahashi H. Evaluation of stable retentive properties of 
overdenture attachments. Stomatologija. Baltic Dental and Maxillofacial Journal. 2005; 7 
(3):115-20. 

3. Rutkunas V, Mizutani H, Peciuliene V, Bendinskaite R, Linkevicius T. Maxillary complete 
denture outcome with two-implant supported mandibular overdentures. A systematic 
review. Stomatologija. Baltic Dental and Maxillofacial Journal. 2008;10(1):10-5. 

4. Linkevicius T, Vladimirovas E, Grybauskas S, Puisys A, Rutkunas V. Veneer fracture in 
implant-supported metal-ceramic restorations. Part I: Overall success rate and impact 
of occlusal guidance. Stomatologija. Baltic Dental and Maxillofacial Journal. 
2008;10(4):133-9. 

5. Peciuliene V, Maneliene R, Balcikonyte E, Drukteinis S, Rutkunas V. Microorganisms in 
root canal infections: a review. Stomatologija. Baltic Dental and Maxillofacial Journal. 
2008;10(1):4-9. 

6. Rutkunas V, Mizutani H, Puriene A. Conventional and early loading of two-implant 
supported mandibular overdentures. A systematic review. Stomatologija. Baltic Dental 
and Maxillofacial Journal. 2008;10(2):51-61. 

7. Rutkunas V, Sabaliauskas V. Effects of different repolishing techniques on colour change 
of provisional prosthetic materials. Stomatologija. Baltic Dental and Maxillofacial 
Journal. 2009;11(4):105-112. 

8. Sabaliauskas V, Juciute R, Bukelskiene V, Rutkunas V, Trumpaite-Vanagiene R, Puriene 
A. In vitro evaluation of cytotoxicity of permanent prosthetic materials. Stomatologija. 
Baltic Dental and Maxillofacial Journal.  2011, 13(3):75-80. 

9. Auškalnis A, Rutkūnas V, Bernhardt O, Šidlauskas M, Šalomskienė L, Basevičienė N. 
Multifactorial etiology of Torus mandibularis: study of twins. Stomatologija. 
2015;17(2):35-40. 

 
Mokslą populiarinantys ir informaciniai straipsniai 

 
1. Parašyti 4 straipsniai apie užsienyje vykusias odontologijos konferencijas. 

Spausdinti žurnalo „Stomatologija“ lietuviškame priede.  
2. Rutkūnas V. Primiršta dantų gydymo metodika atkeliavo iš Japonijos. Lietuvos rytas. 

Sostinė. 2006 02 08 d., Nr. 32, p. 5. 
3. Stominfo. Odontologijos studijos Japonijoje. 
4. Rutkūnas V. Neturintiems pinigų – nemokami patarimai. Lietuvos rytas. Sostinė. 

2009 07 18, Nr. 29 (3359), p. 9.  
5. Rutkūnas V. Interviu Lietuvos radijo laidoje Ryto garsai (klausytojai klausia) 2010 

03 04 d tema “Kodėl Lietuvoje nebegaminami štampuoti dantų protezai?”. 
6. Rutkūnas V. Dantų implantai – viltis šypsotis. Lietuvos rytas. Gyvenimo būdas. 2012 

12 22. 



7. Rutkūnas V. Interviu Lietuvos radijo laidoje Ryto garsai (klausytojai klausia) 2013 
01 16 . Tema „Kuo geresni naujos kartos protezai ir kas lemia jų didelę kainą?“. 

8. Rutkūnas V. Naujieji dantų protezai – žavioms šypsenoms. Lietuvos rytas. Grožis ir 
sveikata. 2013 02 23.  

9. Rutkūnas V. Interviu Lietuvos radijo laidoje Ryto garsai  2015 02 09. Tema „Dantų 
priežiūra ir gydymas“. 
 

 
 

Žodiniai pranešimai Lietuvoje 
 

1. Rutkūnas V. Retentive Force Properties of Overdenture Attachments During Various 
Dislodging Patterns. Baltic Compas konferencija. Kaunas, 2004 08 21. 

2. Rutkūnas V. Šiuolaikinių magnetinių užraktų panaudojimas ortopedinėje 
odontologijoje. LROR konferencija. Druskininkai, 2005 09 10.  

3. Rutkūnas V. Vietinių rizikos faktorių įvertinimas planuojant gydymą implantais. VU 
MF OI odontologijos konferencija. Vilnius, 2006 03 18.  

4. Rutkūnas V. Vietinių biologinių ir mechaninių rizikos faktorių įvertinimas planuojant 
gydymą implantais. Druskininkai, 2006 05 12. 

5. Rutkūnas V. Factors influencing esthetics of implant-supported restorations. 
Friadent/Neodenta konkferencija. Vilnius, 2007 11 23. 

6. Rutkūnas V. Su protezavimu susijusių faktorių įtaka ilgalaikei restauracijų ant 
implantų estetikai. Lietuvos periodontologų sąjungos kasmetinė konferencija. Vilnius, 
2008 02 23. 

7. Rutkūnas V. Periodonto patologijos pažeistų dantų protezavimas ir dantų implantų 
prognozė. Žurnalo „Stomatologija“ konferencija. Panevėžys, 2008 03 29. 

8. Rutkunas V. The effect of marginal tissue status and restorative materials on implant 
esthetics. Trečioji Baltijos mokslinė odontologijos konferencija. Vilnius, 2008 11 07. 

9. Rutkūnas V. Kodėl atsiranda paklaidos imant atspaudus? Jų priežastys, klinikinė 
reikšmė ir būdai jas kontroliuoti. Odontologų ortopedų studijų klubo konferencija. 
Vilnius, 2009 05 16. 

10. Rutkūnas V. Implanto atramos ir minkštųjų audinių tarpusavio sąveika. Kaip 
pasirinkti protezinius komponentus? Baltijos oseointegracijos asociacijos 
konferencija. Kaunas, 2009 06 12. 

11. Rutkūnas V. Klinikiniai Rebilda sistemos panaudojimo aspektai atstatant dantis po 
endodontinio gydymo. Baltmed paroda. Vilnius, 2009 09 18. 

12. Rutkūnas V. Protezinių faktorių įtaka dantų pulpai ir periodontui. Kaip išvengti žalos? 
Gydytojų odontologų draugijos konferencija. Druskininkai, 2009 10 10. 

13. Rutkūnas V. Minkštųjų audinių apie implantą formavimas proteziniais komponentais. 
Tikslūs atspaudai nuo implantų. Prieškonferencinis OOSK kursas. Vilnius, 2010 05 07. 

14. Rutkūnas V. Bemetalė keramika. Tykantys pavojai. Odontologų ortopedų studijų 
klubo konferencija. Vilnius, 2010 05 08. 

15. Rutkūnas V. Protezinių komponentų įtaka minkštųjų audinių aplink implantą formai. 
Baltijos oseointegracijos asociacijos konferencija. Kaunas, 2010 09 11. 

16. Rutkūnas V. Pasyvus tikimas ant implantų. Ar tai įmanoma? Tarptautinis žurnalo 
„Stomatologija – Baltic Dental & Maxillofacial Journal“ kongresas. Druskininkai, 2010 
10 15. 

17. Rutkūnas V. Rožinė estetika: nuo minkštųjų audinių estetikos apie dantis ir implantus 
iki rožinės keramikos. Trečioji kasmetinė tarptautinė Quintessence konferencija 



"Iššūkiai ir pasiekimai restauracinėje ir funkcinėje odontologijoje". Kaunas, 2010 11 
11. 

18. Rutkūnas V. CAD/CAM keramikos. Privalumai ir trūkumai. Odontologų ortepedų 
studijų klubas, Klinikiniai dantų ir implant protezavimo aspektai. Klaipėda, 2011 03 
19. 

19. Rutkūnas V. Periodontologinių pacientų protezavimas. Ilgalaikiai funkciniai ir 
estetiniai rezultatai. Vilnius, 2011 04 16. 

20. Rutkūnas V. Nepasyvaus tikimo ant implantų kaina. BOA konferencija. Kaunas, 2011 
09 30. 

21. Rutkūnas V. Dantų implantų protezavimas ir jo komplikacijos. GOD konferencijos 
kursas. Druskininkai, 2011 10 06. 

22. Rutkūnas V. Pasirinkimo „dantis ar implantas" svarba planuojant gydymą. Lietuvos 
endodontologų draugijos konferencija. Vilnius, 2011 11 26. 

23. Rutkūnas V. Skaitmeniniai atspaudai: ateitis ar realybė? VšĮ „Praktinė odontologija“ 
konferencija. Palanga, 2012 04 20. 

24. Rutkūnas V. Nestandartinės dantų implantų protezavimo situacijos. VU MF 
Odontologijos instituto konferencija. Vilnius, 2012 05 12. 

25. Rutkūnas V. Dantų protezų ant implantų paklaidų formavimasis. Lietuvos dantų 
technikų sąjungos konferencija. Kaunas, 2012 05 26. 

26. Rutkūnas V. Dantų implantų protezavimo komplikacijos. Profilaktika ir sprendimai. 
Prieškonferencinis LROR tarptautinio kongreso kursas. Druskininkai, 2012 05 31. 

27. Rutkūnas V. Klinikiniai iššūkiai protezuojant dantų implantus. LROR tarptautinis 
kongresas. Druskininkai, 2012 06 02. 

28. Rutkūnas V. Skaitmeniniai atspaudai nuo implantų. BOA konferencija. Kaunas, 2012 
09 07. 

29. Rutkūnas V. Dantų implantų protezavimas fiksuotais ir nuimamais protezais. Vilnius, 
2013 01 23. 

30. Rutkūnas V. Dantų protezų ant implantų paklaidos ir jų reikšmė. Lietuvos odontologų 
rūmų, Vilniaus skyriaus konferencija. Vilnius, 2013 04 06.  

31. Rutkūnas V. Bemetalės keramikos. Kaip pasirinkti ?. VšĮ Praktinė odontologija metinė 
konferencija. Palanga, 2013 04 20.  

32. Rutkūnas V. Skaitmeninės technologijos protezų tikslumui ant implantų gerinti. VšĮ 
„Odontologų ortopedų studijų klubas“ metinė konferencija. Vilnius, 2013 05 10-11 d.  

33. Rutkūnas V. CAD/CAM technologijos dantų implantų protezavime.   Stomatologija. 
Baltic Maxillofacial and Dental Journal“ žurnalo organizuota konferencija. Palanga, 
2013 09 14.  

34. Rutkūnas V. Gydymo implantais planavimas odontologo ortopedo požiūriu.  Lietuvos 
odontologų ortopedų ir ortodontų draugijos konferencija. Kaunas, 2014 11 30.  

35. Rutkūnas V. CAD/CAM protezų ant dantų ir implantų periodontologiniai aspektai. 
Lietuvos periodontologų draugijos konferencija. Vilnius, 2014 03 01. 

36. Rutkūnas V. CAD/CAM protezų ant dantų ir implantų privalumai. VšĮ „Odontologų 
ortopedų studijų klubas“ metinė, steigiamoji „Lietuvos odontologų ortopedų 
draugijos“ konferencija. Vilnius, 2014 05 17 d.  

37. Rutkūnas V. Cirkonio oksido protezai ant dantų implantų: komplikacijų prevencija. 
Tarptautinė Lietuvos odontologų ortopedų draugijos (LOOD) konferencija 
„Komplikacijų prevencija ortopedinėje odontologijoje“. Kaunas, 2015 05 09 d. 

38. Rutkūnas V. Tradicinių ir skaitmeninių atspaudų nuo implantų tikslumas. Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmų (LROR) XI tarptautinis kongresas „Burnos ligų 
profilaktika ir reabilitacija“. Druskininkai, 2015 05 29-30 d.  



 
 

Žodiniai pranešimai užsienyje 
 

1. Rutkunas V. Overdenture retention and stability. Presented at JAMAD meeting, 2003, 
Yokohama, Japan. 

2. Rutkunas V. Retentive force properties of overdenture attachments during various 
dislodging patterns. Presented at IADR meeting, Honolulu, USA, 2004 03 10. Won 
“ARTHUR R. FRECHETTE 2004 NEW INVESTIGATOR AWARD”. 

3. Rutkunas V. Retentive Properties of Overdenture Stud and Magnetic Attachments. 
Presented at CED/IADR meeting in Istanbul, Turkey, 2004. 

4. Rutkunas V. Concept of magnetic overdentures. Presentation at IRPMD (International 
Research Project of Magnetic Dentistry), 2004 meeting, Shanghai, China. 

5. Rutkunas V. Implant overdenture treatment outcome. A systematic review of the 
literature. Europos odontologų ortopedų asociacijos  konferencija. Londonas, 2006 11 
02. 

6. Rutkunas V. Implant supported overdentures: significance of attachment type and 
long-term success. Oulu, 2007 gegužės mėn.  

7. Rutkunas V. Long-term treatment outcome with mandibular overdentures supported 
by Branemark implants. Nobel Biocare pasaulinė konferencija. Las Vegas, 2007 05 20- 
24 d. 

8. Rutkunas V. Factors associated with implant overdenture treatment outcome. 
Tarptautinis odnotologų ortopedų koledžo suvažiavimas. Fukuoka , 2007 09 5- 8d. 

9. Rutkunas V. Implant supported overdentures: current knowledge and implications for 
the future practice and research. Tokijo medicinos ir odontologijos universitetas. 
Tokijas, 2007 09 12. 

10. Rutkunas V. Significance of prosthetic components on peri-implant mucosa color 
changes. European Association for Osseointegration konferencija. Varšuva, 2008 09 
19. 

11. Rutkunas V., Sabaliauskas V., Juciute R., Bukelskiene V. Evaluation of the gingival cells 
adhesion strength on permanant and provisional prosthetic materials. European 
Association for Osseointegration meeting. Monaco, 2009 10 01. 

12. Rutkunas V. Evaluation of the cytotoxicity of permanant and provisional prosthetic 
materials. European Association for Osseointegration meeting. Monakas. 2009 10 01 

13. Rutkunas V. Evaluation of the gingival cells adhesion strength on permanent and 
provisional prosthetic materials. Europos oseointegracijos asociacijos  suvažiavimas. 
Monakas. 2009 10 06. 

14. Rutkunas V. Misfits when we take impressions. Riga Stradins universitetas 2009 12 
11. 

15. Rutkunas V. Esthetic and functional aspects of implant prosthetics. MedBaltic 
konferencija. Riga, 2010 05 15. 

16. Rutkūnas V. Implantų atramų modifikavimo įtaką žmogaus fibroblastų adhezijai. 
Tarptautinės odontologijos tyrimų asociacijos konferencija IADR/CED. Helsinkis, 
2012 09 15. 

17. Rutkūnas V. Accuracy of different implant impression techniques. VoCo kompanijos 
tarptautinė konferencija. Kukshavenas, 2013 10 25.  

18. Rutkūnas V.  Clinical evaluation of Implant position accuracy with intraoral and 
laboratory scanners. European Association for Osseointegration 2014 meeting. Rome 
(Italy), 2014 09 26. 



19. Rutkūnas V. Clinical evaluation of digital and conventional dental implant impression 
accuracy. International Association for Dental Research (IADR) general meeting. 
Boston (USA), 2015 03 12.  

20. Rutkūnas V. Clinical evaluation of multiple-implant restorations accuracy fabricated 
from conventional and digital impressions. European Association for 
Osseointegration 2015 meeting. Stockholm (Sweden), 2015 09 24. 

 
 

Dalyvavimas studijose ir metodinis darbas Vilniaus universitete 
 

 Konstrukcinės medžiagos ortopedinėje odontologijoje; 
 Daliniai išimami protezai; 
 Mokslo tiriamojo darbo pagrindai; 
 Praktikos darbai ir seminarai.  

 
Krūvis per semestrą: 

 Konstrukcinės medžiagos odontologijoje. Kreditų skaičius – 3.  Semestras – IV. 
Valandos – 40.  

 Mokslo tiriamojo darbo rengimas I/IV. Kreditų skaičius – 3.  Semestras – VI. 
Valandos – 20. 

 Mokslo tiriamojo darbo rengimas II/IV. Kreditų skaičius – 4.  Semestras – VII. 
Valandos – 20. 

 Daliniai išimami protezai. Kreditų skaičius – 6.  Semestras – VII. Valandos – 120. 
 Mokslo tiriamojo darbo rengimas III/IV. Kreditų skaičius – 5.  Semestras – VI. 

Valandos – 20. 
 Mokslo tiriamojo darbo rengimas IV/IV. Kreditų skaičius – 4.  Semestras – VII. 

Valandos – 20. 
 

Mokslininkų rengimas 
 

 Doktorantės I. Gendvilienės mokslinio darbo "Inovatyvaus tvarkaus karkaso kaulo 
regeneravimui sukūrimas bei įvertinimas in vitro ir in vivo" 
 

Dalyvavimas disertacinių darbų gynime: 
2009 04 06 d. Antra Ragauska disertacinio darbo „Assessment of esthetic restorative materials for 
class II cavities in posterior teeth in adults“ oponentas. Riga Stradins universitetas, Latvija. 
2010 06 17 d. Lauros Linkevičienės disertacinio darbo „Viršutinio žandikaulio raidos ypatumai 
vaikų, turinčių įgimtus vienpusius visiškus lūpos, alveolinės ataugos, gomurio nesuaugimus (nuo 
gimimo iki 5-erių metų amžiaus)“ gynimo tarybos narys. Vilniaus universitetas. 
2012 08 27 d. Gretos Lodienės disertacinio darbo „Dantų šaknų kanalų užpildų biologinio 
suderinamumo ir sandarumo vertinimas in vitro“ gynimo tarybos narys. Kauno sveikatos mokslų 
universitetas. 
2013 01 04 d. Dalios Latkauskienės disertacinio darbo „Antros klasės sąkandžio anomalijų 
gydymas vainikėliais tvirtinamu Herbsto aparatu“ gynimo tarybos narys. Kauno sveikatos mokslų 
universitetas. 
2015 02 19 d. Aušros Baltrušaitytės disertacinio darbo „Kramtymo ir smilkininio apatinio 
žandikaulio 
sąnario funkcijos rodiklių pokyčiai po vienpusių apatinio žandikaulio kampo lūžių gydymo“ 
oponentas. Kauno sveikatos mokslų universitetas. 



2015 04 23 m. Povilo Kalesinsko disertacinio darbo ,,Dantų biologinės plėvelės slopinimas taikant 
priešprasminius oligonukleotidus prieš bakterijų gliukoziltransferazės‘‘ recenzentas. Vilniaus 
universitetas. 
2015 06 16 d. Manto Šidlausko disertacinio darbo „Genų ir aplinkos įtaka apatinio žandikaulio 
morfologijai ir padėčiai kaukolės pamato bei viršutinio žandikaulio atžvilgiu. Cefalometrinis 
dvynių tyrimas“ gynimo tarybos narys. Kauno sveikatos mokslų universitetas. 
2015 08 25 d. Vilmos Švalkauskienės disertacinio darbo „Genetinių ir aplinkos veiksnių įtaka 
dantų lankų morfologijai. Dvynių tyrimas"“ gynimo tarybos narys. Kauno sveikatos mokslų 
universitetas. 

 
Moksliniai projektai 

 
 Nuo 2003 m. International Research Project of Magnetic Dentistry (IRPMD) 

narys. 
 2006- 2008. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto 

plėtra ir mokslinių tyrimų rezultatų Lietuvos odontologinėje praktikoje sklaidos 
užtikrinimas. 

 2010- 2013 m. projektas Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-077 „MTTP infrastruktūros 
sukūrimas protezinių gaminių biosuderinamumo bei tikslumo tyrimams“, kurio 
tema siejasi su CAD/CAM technologijomis bei jų pagalba pagamintų dantų 
protezų biosuderinamumo įvertinimu. (parama  

 2011- 2013m. LMT Mokslininkų grupių projektas “Dantenų fibroblastų adhezijos 
ypatumų ir jų panaudojimo minkštųjų audinių  regeneracijai tyrimas“, kuriame 
buvo tiriama žmogaus dantenų fibroblastų adhezija ant skirtingų protezinių 
paviršių, buvo įvaldytos technikos odontologinės kilmės lastelių kultivavimui in 
vitro.  

 2012m. pagal priemonę “Inočekiai LT” vykdytas projektas “Daugiakomponenčio 
trimačio polimerinio karkaso, skirto ląstelių migracijos ir proliferacijos 
tyrimams, modeliavimas ir lazerinio formavimo tyrimas”. Jo metu buvo 
išbandyta metodika vertinant karkaso biosuderinamumą naudojant ląstelių 
kultūrą in vitro. 

 2015 – 2018 m. LMT Mokslininkų iniciatyva parengto projekto „Kompozitinių 
karkasų skirtų kaulo regeneracijai kūrimas, jų biosuderinamumo bei efektyvumo 
įvertinimas in vivo“ registracijos Nr. MIP-15552, vykdymas (projekto vadovas).  
 
Vadovavimas Studentų mokslinės draugijos (SMD) moksliniams darbams: 

 2005 m. vadovauta Studentų mokslinės draugijos (SMD) konferencijoje 
pristatomiems mokslo tiriamiesiems darbams.  

 2008 m. vadovauta 3 SMD konferencijoje pristatytiems darbams.  
 2009 m. vadovauta 3 SMD konferencijoje pristatytiems darbams. 
 2010 m. vadovauta 2 SMD konferencijoje pristatytiems darbams.  
 2011 m. vadovauta 3 SMD konferencijoje pristatytiems darbams.  
 2012 m. vadovauta 1 SMD konferencijoje pristatytiems darbams. 
 2013 m. vadovauta 2 SMD konferencijoje pristatytiems darbams. 
 2014 m. vadovauta 5 SMD konferencijoje pristatytiems darbams. 
 2015 m. vadovauta 2  SMD konferencijoje pristatytiems darbams. 

 
Mokslinių konferencijų organizavimas 

 



1. Trečioji Baltijos mokslinė odontologijos konferencija. Vilnius, 2008  
2. VšĮ "Odontologų ortopedų studijų klubas", konferencija „ Teoriniai ir praktiniai 

pažangaus dantų protezavimo aspektai“, Vilnius, 2009 05 16. 
3. VšĮ "Odontologų ortopedų studijų klubas", konferencija „ Dogmos ortopedinėje 

odontologijoje. Kritinis požiūris.“ Vilnius, 2010 05 08. 
4. VšĮ "Odontologų ortopedų studijų klubas", konferencija „Moderni 

temporomandibulinių sutrikimų diagnostika ir gydymas.“ Vilnius, 2011 06 17-18. 
5. VšĮ "Odontologų ortopedų studijų klubas", konferencija „Dantų implantacija: 
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2009 m. 
2009-01-31 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2009-02-21 VšĮ „Odontologijos studija“ konferencija ,,Odontologijos aktualijos“ 
Pranešimas ,,Endodontiškai sugydyto danties panaudojimas protezavimui. Įrodymu pagrįsti 
sprendimai“. 
 
2009-02-28 Lietuvos Periodontologų Draugijos konferencija ,,Periodontologijos aktualijos“ 
Pranešimas ,,Klinikinis kaplių vainiko prailginimas – atradimai ir praradimai“ 
 
2009-04-24-25 VšĮ „Praktinė odontologija“ konferencija "Naujovės ir aktualijos odontologo 
praktikoje" 
Pranešimas ,,Danties išsaugojimas versus implantas ortopedinės odontologijos atžvilgiu“ 
 
2009-04-25 LR odontologų rūmų Klaipėdos teritorinis skyriaus konferencija ,,Nauji higieniniai 
ir epidemiologiniai reikalavimai odontologijos įstaigose. Endodontinio gydymo sėkmė. Ar 
visada jos galima tikėtis? Kaiščių panaudojimas dantų šaknų paruošimui protezavimui pilnais 
vainikais. Surišimo (adhezijos) ypatumai“ 
Pranešimas ,,Kaiščių panaudojimas dantų šaknų paruošimui protezavimui pilnais vainikais. 
Surišimo (adhezijos) ypatumai“ 
 
2009-05-09 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2009-05-16 VšĮ „Odontologų ortopedų studijų klubas“ konferencija ,,Teoriniai ir praktiniai 
pažangaus dantų protezavimo aspektai“ 
Pranešimas ,, Danties prognozės vertinimas. Šaknies skilimo radiografinė diagnostika. Dantų 
šaknų atstatymas stiklo pluošto kaiščiais“. 
 
2009-06-05-06 LR odontologų rūmų tarptautinis kongresas ,,Pacientų sauga odontologijoje“. 
Pranešimas ,,Atspaudinės medžiagos ir atspaudų dezinfekavimas“. 
 
2009-10-08 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2009-10-09 2009-10-10 Gydytojų odontologų draugijos (GOD) penkiolikos metų jubiliejinė 
konferencija 
Pranešimas ,,Pluošto kaiščių panaudojimas restauruojant šaknis“. 
 



2009-10-23 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2009-11-14 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2009-11-28 Baltijos osteointegracijos akademijos konferencija „Dantų implantacija – 
tobulėkime kartu“ 
Pranešimas ,, Atspaudai nuo dantų, implantų rūšys, naujovės ir technikų tikslumo palyginimas“ 
2010 m. 
20010-01-30 VšĮ „Odontologijos studija“ konferencija ,,Odontologijos aktualijos“ 
Pranešimas ,,Žandikaulių santykio registrai“. 
 
20010-02-20 VšĮ „Odontologijos studija“ konferencija ,,Odontologijos aktualijos“ 
Pranešimas ,,Žandikaulių santykio registrai“. 
 
2010-03-06 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2010-03-27 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2010-05-07 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2010-05-08 VšĮ „Odontologų ortopedų studijų klubas“ ,,Dogmos ortopedinėje odontologijoje. 
Kritinis požiūris“. 
Pranešimas „Kada veido lanko ir pilnai programuojamo artikuliatoriaus panaudojimas 
reikalingas ir kada ne? Kaip tai įvertinti?“ 
 
2010-05-22 UAB „Orimeda“ ,,Protezavimo ant implantų pagrindai“ 
Pranešimas „Protezavimo ant implantų pagrindai“  
 
2010-06-12 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2010-08-20 UAB „Orimeda“ ,,Protezavimo ant implantų pagrindai“ 
Pranešimas „Protezavimo ant implantų pagrindai“  
 
2010-10-16 LR odontologų rūmai Panevėžio teritorinis skyrius ,,Pažangūs metodai 
odontologijoje“ 
Pranešimas „Klinikinio kaplių vainiko prailginimas – atradimai ir praradimai“ 
 



2010-11-20 LR odontologų rūmų Klaipėdos teritorinis skyrius ,, Individualūs darbo santykiai. 
Dantų implantai bendrosios praktikos gydytojo odontologo darbe. Komandinio darbo svarba. 
Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos centriniame 
žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“ 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“ 
 
2010-11-20 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2010-11-27 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2010-12-11 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2011 m 
2011-01-22 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2011-02-12 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2011-03-05 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2011-03-19 VšĮ „Odontologų ortopedų studijų klubas“ ,,Klinikiniai dantų ir implantų 
protezavimo aspektai“. 
Pranešimas „Artikuliatoriaus galimybių panaudojimas optimizuojant fiksuotų protezų 
okliuzinio paviršiaus modeliavimą“. 
 
2011-03-26 VšĮ „Odontologijos studija“ ,,Odontologijos aktualijos“. 
Pranešimas „Stiklo pluošto kaiščių panaudojimas atstatant endodontiškai gydytus dantis“. 



 
2011-04-02 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2011-04-09 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2011-04-16 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2011-04-30 Baltijos osteointegracijos akademija ,,BOA konferencija. Druskininkai 2011“ 
Pranešimas „Kaulo destrukcija apie implanto viršūnę“ 
 
2011-05-27-28 Lietuvos Respublikos odontologų rūmai LR Odontologų Rūmų Tarptautinis 
kongresas "Burnos sveikata visiems" 
Pranešimas „Centrinio žandikaulių santykio registracija“ 
 
2011-06-04 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2011-07-02 UAB „Orimeda“ ,,Protezavimo ant implantų pagrindai“ 
Pranešimas „Protezavimo ant implantų pagrindai“  
 
2011-10-15 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2011-10-22 LR odontologų rūmai Vilniaus teritorinio skyriaus konferencija 
Pranešimas „Pluošto kaiščių panaudojimas restauruojant šaknis“. 
 
2011-11-19 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2011-12-03 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 



Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2011-12-10 LR odontologų rūmų Kauno teritorinis skyriaus renginys. ,,Naujienos 
odontologijoje“ 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai“. 
 
2012 m 
2012-02-25 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2012-03-24 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2012-03-31 LR odontologų rūmai Vilniaus Krašto teritorinis skyrius Vilniaus teritorinio 
skyriaus konferencija 
Pranešimas „Viršutinio žandikaulio modelio įartikuliavimo metodai“ 
 
2012-04-14 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2012-05-11/12 Lietuvos endodontologų draugija. Mokslinė konferencija "Odontologija 
šiandien" 
Pranešimas „Danties šaknies atstatymo etapų tarp endodontinio ir ortopedinio gydymo 
klinikiniai aspektai“ 
 
2012-05-19 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2012-11-30 UAB „Orimeda“ ,,Protezavimo ant implantų pagrindai“ 
Pranešimas „Protezavimo ant implantų pagrindai“ 
 
2012-12-08 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2013 m 
2013-01-11 UAB „Orimeda“ ,,Protezavimo ant implantų pagrindai“ 
Pranešimas „Protezavimo ant implantų pagrindai“ 



 
2013-03-02 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2013-04-13 Lietuvos endodontologų draugija ,,Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, 
miorelaksacinės kapos centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai 
momentai“. 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai, kapos, miorelaksacinės (apsauginės) kapos 
centriniame žandikaulių santykyje gamybos ir pritaikymo esminiai momentai“. 
 
2013-0531/06-01 LR odontologų rūmai Lietuvos Respublikos odontologų rūmų konferencija 
„Odontologija žmogaus sveikatai“ 
Pranešimas „Ortopediniai miego apnėjos gydymo metodai“ 
 
2013-09-13/14 VšĮ „Odontologijos studija“ Tarptautinė konferencija „Stomatologija – BD&MJ 
2013“. 
Pranešimas „Ortopediniai miego apnėjos gydymo aspektai“. 
 
2013-10-12 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2013-10-26 Lietuvos Respublikos odontologų rūmai LROR Klaipėdos teritorinio skyriaus 
seminaras. Mokesčių aktualijos odontologijoje. Medicininių atliekų tvarkymas odontologijos 
kabinete. Pasikeitimai ir aktualijos. Klinikinio danties vainiko prailginimas – atradimai ir 
praradimai. Endodontinių problemų sprendimas kasdienėje gydytojo odontologo praktikoje. 
Klinikinių atvejų analizė Respublikos odontologų rūmų konferencija „Odontologija žmogaus 
sveikatai“ 
Pranešimas „Klinikinio danties vainiko prailginimas – atradimai ir praradimai“ 
 
2013-11-09 Lietuvos Respublikos odontologų rūmai LROR Panevėžio teritorinio skyriaus 
seminaras. „Odontologijos aktualijos“ 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai“. 
 
2013-11-09 Lietuvos Respublikos odontologų rūmai LROR Vilniaus teritorinio skyriaus 
konferencija 
Pranešimas „Kapų naudojimo biologiniai principai“. 
 
2013-12-14 Odontologijos Ergonomikos Draugija Konferencija „Šiuolaikinė ergonomika ir 
odontologija“ 
Pranešimas „Profesiniai pavojai odontologo ortopedo sveikatai: veiksniai ir jų valdymo 
esminiai principai“. 
 
2014 m 
2014-02-22 VšĮ „Odontologijos studija“ "Odontologijos aktualijos - 2014" 
Pranešimas „Obstrukcinės miego apnėjos ortopediniai gydymo metodai“. 



 
2014-03-15 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2014-03-29 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2014-04-04/04-05 VšĮ „Praktinė odontologija“ Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje 
Pranešimas ,, CAD/CAM naudojamų medžiagų galimybės kompromisiniais klinikiniais 
atvejais“. 
 
2014-04-26 Lietuvos Respublikos odontologų rūmai LROR Klaipėdos teritorinio skyriaus 
seminaras. Radiacinės saugos problemos odontologijoje. Odontologas, pacientas ir dantų 
technikas – viena komanda pilnų išimamų protezų gamyboje. Etika odontologijoje: 
bendravimas su pacientais ir kolegomis. Infekcijos kontrolės odontologijoje aktualijos 
Pranešimas ,, Odontologas, pacientas ir dantų technikas – viena komanda pilnų išimamų 
protezų gamyboje“. 
 
2014-10-18 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2014-11-08 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2014-11-15 UAB „Orimeda“ ,,Protezavimo ant implantų pagrindai“ 
Pranešimas „Protezavimo ant implantų pagrindai“ 
 
2014-12-06 Lietuvos Respublikos odontologų rūmai LROR Vilniaus teritorinio skyriaus 
konferencija 
Pranešimas „Obstrukcinė miego apnėja. Ortopediniai gydymo metodai“. 
 
2014-12-13 UAB „Orimeda“ ,,Protezavimo ant implantų pagrindai“ 
Pranešimas „Protezavimo ant implantų pagrindai“ 
 
2015 m 
 
2015-02-28 VšĮ „Odontologijos studija“ "Odontologijos aktualijos - 2015" 
Pranešimas „Žandikaulių santykio registrai“. 
 
2015-03-07 UAB „Vilniaus medicinos servisas“ seminaras ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir 
artikuliatoriaus panaudojimas “. 
Pranešimas ,,Funkcija. Praktinis veido lanko ir artikuliatoriaus panaudojimas“. 
 
2015-04-11 UAB „Orimeda“ ,,Protezavimo ant implantų pagrindai“ 
Pranešimas „Protezavimo ant implantų pagrindai“ 



 
2014-12-06 Lietuvos Respublikos odontologų rūmai LROR Kauno teritorinio skyriaus 
konferencija „Dantų protezavimas: nuo planavimo iki rezultato“ 
Pranešimas „Dantų protezavimo pacientas – mano ar ne mano?“. 
 
2015-05-16 UAB „Orimeda“ ,,Protezavimo ant implantų pagrindai“ 
Pranešimas „Protezavimo ant implantų pagrindai“ 
 
2015-11-28 Lietuvos Respublikos odontologų rūmai LROR Klaipėdos teritorinio skyriaus 
seminaras. 
Pranešimas ,, Pilnų išimamų protezų gamyba. Klinikiniai ypatumai, komandinio darbo svarba, 
pacientas ir dantų technikas – viena komanda pilnų išimamų protezų gamyboje“. 
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                                       nuo 2010 m. VUL Žalgirio klinika, gydytoja vaikų odontologė; 
                                       nuo 2012 m. VU MF Odontologijos institutas, asistentė. 
Mokslo kryptis: hemofilija sergančių asmenų burnos sveikatos būklė ir ją lemiantys 
veiksniai. 
Disertacijos tema:   Hemofilija sergančių asmenų burnos sveikatos būklės, gydymo reikmių ir 

burnos sveikatos nulemtos gyvenimo kokybės vertinimas Lietuvoje. 
 
Dėstomi dalykai:  vaikų odontologija. 
Mokslinių publikacijų sąrašas  

STRAIPSNIAI leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą: 
1. Zaliuniene R, Aleksejuniene J, Peciuliene V, Brukiene V. Dental health and disease in patients with 

haemophilia – a case-control study. Haemophilia 2014; 20(3): e194-e198. 
2. Žaliūnienė R, Aleksejūnienė J, Brukienė V, Pečiulienė V. Do hemophiliacs have a higher risk for 

dental caries than the general population? Medicina (Kaunas) 2015; 51(1): 46-56. 

STRAIPSNIAI leidiniuose, esančiuose Lietuvos mokslo tarybos patvirtintose tarptautinėse 
duomenų bazėse: 

1. Zaliuniene R, Peciuliene V, Brukiene V, Aleksejuniene J. Hemophilia and oral health. 
Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal 2014; 16: 127-131. Review. 

2. Žaliūnienė R, Aleksejūnienė J, Brukienė V, Pečiulienė V. Oral health and its determinants in 
Lithuanian children with haemophilia. Sveikatos mokslai 2015; 25(1): 66-71.  

STRAIPSNIAI kituose recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose: 
1. Žaliūnienė, Rūta, Brukienė, Vilma, Pečiulienė, Vytautė Auklėjimas ir vaiko burnos sveikata. 

Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos 
stomatologų sąjunga. 2010; 12(2): 7-10. 

Dalyvauta kursuose, seminaruose, konferencijose (per paskutinius penkis metus) 
 
Užsienio valstybėse: 

      2014 05 11-15 “31-asis Pasaulio hemofilijos federacijos kongresas”, Melburnas, Australija.  



      2014 10 2-4 “22-asis Tarptautinės neįgaliųjų burnos sveikatos asociacijos kongresas”, Berlinas, 
Vokietija. 

  
Lietuvoje: 
2011 03 05 Mokslinė konferencija “Infekcijos kontrolė periodontologijoje”, Vilnius. 
2011 09 16 Mokslinė praktinė konferencija “Mokslas odontologijos praktikai”, Vilnius. 
2011 10 7-8 Mokslinė praktinė konferencija “ Prevencija. Ankstyvoji diagnostika. Minimali 
invazija”, Druskininkai. 
2011 12 10 Mokslinė praktinė konferencija “Naujovės klinikinėje odontologijoje”, Vilnius. 
2012 02 25 Tarptautinė mokslinė konferencija “Aktualijos periodontologijoje”, Vilnius. 
2012 06 07 Tarptautinė konferencija “Odontologo vaidmuo vaiko teisių apsaugoje: geroji 
praktika”,Vilnius. 
2013 03 02 Mokslinė konferencija “Aktualijos periodontologijoje”, Vilnius. 
2013 09 27 Mokslinė praktinė konferencija “Mokslas odontologijos praktikai”, Vilnius. 
2013 12 07 Mokslinė konferencija “Odontologijos mokslo pasiekimai – praktikai”, Vilnius. 
2014 03 01 Mokslinė konferencija “Aktualijos periodontologijoje”, Vilnius. 
2015 04 9-10 Mokymų – konsultavimo sesija “Gydytojo ir paciento komunikacija: algoritmas 
lemiantis abipusį pasitenkinimą“, Vilnius. 
2015 04 17 Mokslinė konferencija “Etika, teisinis reglamentavimas bei atsakomybė medicinoje 
ir odontologijoje”, Vilnius. 
2015 02 28 Mokslinė konferencija “Aktualijos periodontologijoje”, Vilnius. 
 
Skaityti pranešimai mokslinėse ir mokymo-metodinėse konferencijose: 
2012 04 17 Mokslinė konferencija „Aktualūs hemofilijos gydymo klausimai“, Birštonas. 
Pranešimas: Hemofilija sergančių asmenų dantų būklės įvertinimas. 
2012 11 11 II-asis Baltijos šalių hemofilijos slaugytojų simpoziumas, Vilnius. 
Pranešimas: Dental care for patient with haemophilia. 
 
2013 06 07 Lietuvos vaikų onkohematologų draugijos mokslinė praktinė konferencija 
„Šiuolaikinis hemofilijos gydymas: pasiekimai ir iššūkiai“, Kaunas. 
Pranešimas: Sergančiųjų hemofilija populiacijos Lietuvoje dantų būklės įvertinimas. 
2014 05 13 31-asis Pasaulio hemofilijos federacijos kongresas, Melburnas. 
Pranešimas: Educational project: building multi-professional network for haemophilia 
patients dental care access in Lithuania. 
2014 10 03 22-asis Tarptautinės neįgaliųjų burnos sveikatos asociacijos kongresas, Berlinas. 
Pranešimas: Caries experience in children with haemophilia in Lithuania. 



CURRICULUM VITAE 
 
Pavardė, vardas: Jūratė Žekonienė 
Gimimo metai:     1974.10.09 
Studijos:          1997 m. baigė KMA Stomatolologijos fakultetą 
                         1997-1998 m. atliko internatūrą VUL Žalgirio klinikoje 
                         1998-2000 m. mokėsi VU MF periodontologijos rezidentūroje ir baigė 2- jų metų  
                         rezidentūros studijas 
Darbovietės ir pareigos:      2000 m. - 2015 m. VUL Žalgirio klinika gydytoja periodontologė 
                                               nuo  2003 m. -  VU MF Odontologijos institute asistentė 
                                               nuo  2007 m. – UAB “Žekodenta” gydytoja periodontologė 
                                               2007 m. – 2012 m. VUL Žalgirio klinikos Klinikinės odontologijos centro 
Periodontologijos        poskyrio vadovė 
                                               nuo 2005 m.   Lietuvos periodontologų draugijos pirmininkė 
Narystės:               nuo 2001 m. LPD narė 
Mokslo kryptis:     kraštinio periodonto ligų epidemiologija, rizikos veiksniai. 
Dėstomi dalykai:   Profesionali burnos higiena 
                                Periodontologinio ligonio ištyrimas, gydymo planavimas, gydymo prognozė 
                                Dantenų ligų etiopatogenezė, diagnostika, gydymo principai 
 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 2007-2015 m. 
2007 04 16- 04 22   Krokuvos Jogailos universitetas, Lenkija, ERASMUS programa 
200712- 2008 03     anglų kalbos kursai, B.2.2 lygis, Užsienio kalbų mokymo centras 
2008 07 21- 08 01  International  Summerschool for Clinical Periodontology and Implantology, Heidelbergo 
universitetas, Vokietija 
2010 09 20-22     KaVo KEY Laser seminaras, Ulmo universitetas, Vokietija 
2015 11 20-23     Itop Teacher seminaras Prahoje, Čekija 
 
Mokslinių publikacijų sąrašas 2007 –2015 m. 
 

STRAIPSNIAI 

leidiniuose, esančiuose Lietuvos mokslo tarybos patvirtintose tarptautinėse duomenų bazėse: 

1. Žekonienė, Jūratė, Lukšienė, Lina, Pūrienė, Alina, Pečiulienė, Vytautė, Burnos 
skalavimo skysčių palyginimas. Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos 
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3. A.Pūrienė, J. Žekonienė, A.Navikienė, O.Švedienė. Dentino jautrumas ir jį mažinančios 
poliruojamosios pastos efektyvumas po visos burnos dezinfekcijos. Sveikatos mokslai/ 
Sveikatos apsaugos ministerija, 2011, 2( 21) p.52-56. 

4. Pūrienė, Alina, Grybienė, Rita, Bond, Birutė, Žekonienė, Jūratė, Pečiulienė, Vytautė, 
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to pregnant women in Vilnius. Acta medica Lituanica. 2011, vol. 18, nr. 1.  p. 23-29. 
 

STRAIPSNIAI 



kituose recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose: 

1. J.Žekonienė. Periodonto ligos:etiologija, klinika, gydymas. Odontologų Rūmų žinios. 
2008;2(14):9-10. 

2. I.Gibavičiūtė, L.Linkevičienė, J.Žekonienė, A.Pūrienė. Dantenų recesijos ortodontijoje. 
Stomatologija/ Baltic Dental and Maxillofacial Journal. 2008;4:16-22 

3. Dulksnys, Motiejus, Žekonienė, Jūratė, Pečiulienė, Vytautė Lėtinis periodontitas 
reumatoidiniu artritu sergančiųjų tarpe. Stomatologija / 2009, vol. 11, no. 
4.  ISSN 1392-8589 p. 14-23. 

4. R.Kirlys, J. Žekonienė, G.Grigaitė. Ilgalaikės retencijos po ortodontinio gydymo įtaka 
periodonto audinių sveikatai. Stominfo 2010;1:16-20 

5. A. Razmienė, J. Žekonienė. Antibiotikai periodontologijoje ( I dalis). Stominfo 2010;1:21-
29 

6. A. Razmienė, J. Žekonienė. Antibiotikai periodontologijoje (II dalis). Stominfo 
2010;2:18-24.  

7. A.Sosunova,  J.Žekonienė,  Mikrobiologinė diagnostika periodontologijoje. Stomatologija 
/ Baltic dental and Maxillofacial Journal. 2010;2:18-23 

8. Žekonienė J., Navikienė A. Lėtinis periodontitas – aterosklerozės rizikos veiksnys? 
Stominfo 2010 (5); 26-33; 

9. Baltaduonienė Dovilė, Žekonienė Jūratė, Pletkus Rolandas. Dantų implantų priežiūra, jos 
svarba ir ypatumai // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų 
stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios 
praktikos gydytojų stomatologų draugija. 2010, vol. 12, no. 4, supplement, p. 14-19. 

10. J. Žekonienė, A.Razmienė.  Periodontito pažeistas dantis ar implantas. Odontologų  rūmų 
Žinios 2011, 1 (24) p.20-21. 

11.  V.Sabaliauskas, J.Žekonienė. Ar buvęs periodontitas yra implantacijos sėkmės rizikos 
veiksnys? Stominfo, 2011:2,24-28. 

12. A.Bureikienė, J. Žekonienė. Sisteminiai periodonto ligų rizikos veiksniai. Stominfo, 
2011:4;30-36. 

13. A.Pūrienė, J. Žekonienė, A.Navikienė, O.Švedienė. Dentino jautrumas ir jį 
mažinančios poliruojamosios pastos „ Sensitive Pro-Relief“ efektyvumas po visos 
burnos dezinfekcijos. Odontologų  rūmų Žinios 2011,(2) p.20 

14. A.Bureikienė, J.Žekonienė, A.Pūrienė, A.Razmienė, V.Sabaliauskas. Implantacija 
periodonto ligomis sergantiems pacientam: Literatūros apžvalga. Stomatologija/ 
Baltic Dental and Maxillofacial Journal. 2011;4:5-11. 

15. A. Razmienė, J. Žekonienė. Periimplantitų gydymas. Stominfo 2011;3:19-25 

16. A.Razmienė, J. Žekonienė. Antibakterinis periodonto ligų gydymas. Stomatologija/ 
Baltic Dental and Maxillofacial Journal. 2012 (14); 1:31 ir 2012 (14); 2:25-32 



17. J.Žekonienė. G.Liuimaitė. Er:YAG lazerio naudojimas periodontologijoje. 
Stomatologija/ Baltic Dental and Maxillofacial Journal. 2013;1:6-13 

18. J. Žekonienė. Periodonto ligų klasifikacija (classificatio morborum periodontii) 
Odontologų  rūmų Žinios 2013;3(33):17-20  

19. G. Krukonis, J. Žekonienė. Periodonto ligų paplitimo tyrimai Lietuvoje Odontologų  rūmų 
Žinios 2013;3(33):20-22  

20. A.Razmienė, J. Žekonienė. Nechirurginis periodonto ligų gydymas Odontologų  rūmų 
Žinios 2013;3(33):22-24 

21. G. Krukonis, J. Žekonienė, V.Pečiulienė. Periodonto ligų paplitimas. Taikomų tyrimo 
metodų ypatumai. Stomatologija/ Baltic Dental and Maxillofacial Journal. 2013;2:11-16 

22. L.Linkevičienė, J.Žekonienė, M.Brazys, A.Aleksandravičiūtė. Periodontologinių pacientų 
ortodontinis gydymas. Stomatologija/ Baltic Dental and Maxillofacial Journal. 2014;2:5-
21 

Tezės, stendiniai pranešimai tarptautinėse konferencijose: 
1. D. Aškinytė, S. Valeišaitė, J. Žekonienė, A. Pūrienė. Extrinsic dental stain reducing effect of 

whitening toothpastes. Europos periodontologų kongresas. Europerio 7. Viena (Austrija), 
2012 06 6-9. 

2. Navikienė Aistė, Švedienė Olga, Pūrienė Alina, Žekonienė Jūratė. Dentin hypersensitivity 
and the efficacy of an in-office desensitizing paste after a full mouth disinfection procedure. 
The 4th Baltic Scientific Conference in Dentistry. Tartu, Estonia, 2012 10 19-20  

3. A.Pūrienė, J. Žekonienė, A. Navikienė, O. Švedienė. The efficacy of desensitizing pastes for 
an in-office dentin hypersensitivity treatment of teeth with and without cervical abfraction. 
15-asis tarptautinis skausmo kongresas klinicistams. Granada (Ispanija), 2012 06 27-30  

4. Additional clinical and microbiological effects of amoxicillin and metronidazole after initial 
conservative severe chronic periodontitis therapy. J. Zekoniene, A. Razmiene, A. Sosunova, 
S. Valeisaite. EuroPerio8, June 3-6, 2015. ExCeL London, UK. 

5. Oral lichen planus and its associations with systemic health and stress. A. Puriene, A. 
Rimkevicius, J. Aleksiejuniene, J. Zekoniene.EuroPerio8, June 3-6, 2015. ExCeL London, 
UK. 
 

MONOGRAFIJOS, VADOVĖLIAI: 
13. Vadovėlis  Almonaitis Vytenis, Balčikonytė Estera, Balčiūnienė Irena, Bendinskaitė 

Rūta,  Brukienė Vilma, Kobs Giedrė, Linkevičius Tomas, Manelienė Rasmutė, 
Matulienė Giedrė, Pečiulienė Vytautė, Pletkus Rolandas, Rutkūnas Vygandas, Sveikata 
Kęstutis, Žekonienė Jūratė,  Klinikinė odontologija (burnos ligos) :  Vilnius : Vaistų 
žinios, 2008. 855 p. 

14. Vadovėlis. A. Kaušylienė, V. Elijošaitienė, E. Kairienė, V. Rudėnienė, S. Prelgauskienė, 
O. Naruševičienė, V. Mameniškis, K. Šapkauskas, D. Ivanauskaitė, K. Gečiauskienė, R. 
Bendinskaitė, I.J anulevičiūtė, D. Maciulevičius, R. Griškaitė-Šatkauskienė, V. Rutkūnas, 
J. Žekonienė, V. Brukienė, L. Linkevičienė, M. Baseckas, I. Gaigalaitė. Gydytojo 
odontologo padėjėjo veikla: teorija ir praktika. Vilnius:Vaistų žinios, 2008, 960 p. ISBN 
978-9955-884-08-8. 



15. Metodinė priemonė.J. Žekonienė, D. Ivanauskaitė, A. Pūrienė. Kraštinis periodontas 
ir jo patologija. Metodinė priemonė. UAB "Progretus", Vilnius, 2008.p.172, ISBN 978-
9955-781-21-9, 

16. Metodinė priemonė S. Drukteinis, R Bedinskaitė, G. Baseckienė, J. Žekonienė , M. 
Baseckas, K. Sveikata, A. Pocevičius. Odontologinių ligų diagnostikos ir gydymo 
protokolai. (Gydytojo odontologo kompetencija), Kaunas : Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmai, 2008. - 124 p. : iliustr. - ISBN 978-9955-9886-1-8. 

17. Vadovėlis  Pūrienė Alina, Pečiulienė Vytautė, Žekonienė Jūratė, Musteikytė Margarita, 
Janulytė Vilija,  Lietuvos gydytojų odontologų sveikata. Ergonomika odontologijoje.  
Vilnius, 2009. 160 p.   

 
Dalyvauta kursuose, seminaruose, konferencijose (2007 –2015 m.) 

Užsienio valstybėse: 
1. 2007 02 26  „Concept, indication and handling of the Friadent implant system“ kursas, 

Frankfurtas, Vokietija 
2. 2009 01 23-24 Renginio organizatorius: International Quintessence publishing group, Quintessence 

60-mečio konferencija, Berlynas, Vokietija (Sertifikatas 16 val.) 
3. 2009 06 04-06 Renginio organizatorius: Europos periodontologų draugija, „ Europerio 

6“,Stokholmas 
4. 2014 02 07-08 Renginio organizatorius: Europos periodontologų draugija, „1st EFP Master Clinic“, 

Paryžius 
5. 2015 06 03-06 Renginio organizatorius: Europos periodontologų draugija „ Europerio 8“, Londonas 
 
    Lietuvoje: 
1. 2007 05 25-26. Renginio organizatorius: Lietuvos Periodontologų draugija, „Periodontologijos 

aktualijos“ (Sertifikatas 18 val.) 
2. 2007 11 23-24. Renginio organizatorius: Nacionalinė estetinės odontologijos asociacija, „Maksimali 

estetika-biologinis suderinamumas estetinėse dantų restauracijose (Sertifikatas 16 val.) 
3. 2008 02 23  Renginio organizatorius: Lietuvos Periodontologų draugija, „Periodontologijos 

aktualijos“, (Sertifikatas 8 val.) 
4. 2008 05 06 Renginio organizatorius:UAB Prodentum, „Praktinis plastinės minkštųjų audinių 

chirurgijos kursas“. „Estetinė kaulo ir minkštųjų audinių augmentacija implantologijoje“ 
(Sertifikatas 11 val.) 

5. 2008 09 12-13 Renginio organizatorius: Lietuvos Endodontologų draugija „Endodotija 2008“ 
(Sertifikatas 16 val.) 

6. 2008 11 07-08 Renginio organizatorius: Vilniaus universitetas, „ 3-ioji Baltijos šalių mokslinė 
konferencija“ (Sertifikatas 16 val.) 

7. 2008 12 12-13 Renginio organizatorius: Nacionalinė estetinės odontologijos asociacija, International 
Quintessence publishing group, „Estetiniai ir funkciniai sprendimai odontologijoje“ (Sertifikatas 16 
val.) 

8. 2009 02 28 23 Renginio organizatorius: Lietuvos Periodontologų draugija, „Periodontologijos 
aktualijos“, (Sertifikatas 8 val.) 

9. 2009 03 21 Renginio organizatorius: Stomatologijos mokslo paramos fondas, „ Odontologijos 
mokslo pasiekimai-praktikai“ (Sertifikatas 8 val.) 

10. 2009 04 25 Renginio organizatorius: Krizių tyrimų centras, „Suaugusiojo žmogaus pradinis 
gaivinimas ir pirmoji pagalba“ (Sertifikatas 8 val.) 

11. 2009 09 18-19 Renginio organizatorius: Lietuvos Endodontologų draugija „Endodotija 2009“ 
(Sertifikatas 24 val.) 



12. 2009 12 3-5 Renginio organizatorius: Nacionalinė estetinės odontologijos asociacija, International 
Quintessence publishing group, „ Achievements in esthetic dentistry“ (Sertifikatas 16 val.) 

13. 2010 02 26 Renginio organizatorius: Lietuvos Periodontologų draugija, UAB Sirowa, 
„Periodontologijos aktualijos: praktiniai kursai“, (Sertifikatas 8 val.) 

14. 2010 02 27 Renginio organizatorius: Lietuvos Periodontologų draugija, „Periodontologijos 
aktualijos“, (Sertifikatas 12 val.) 

15. 2010 04 24  Renginio organizatorius: Vš.Į. „ Odontologijos studija“, „ Odontologijos aktualijos“ 
(Sertifikatas 8 val.) 

16. 2010 11 20 Renginio organizatorius: Stomatologijos mokslo paramos fondas, LR OR Vilniaus 
teritorinis skyrius, „ Odontologijos mokslo pasiekimai-praktikai“ (Sertifikatas 8 val.) 

17. 2010 11 26-27 Renginio organizatorius: Lietuvos Endodontologų draugija „Endodotija 2009“ 
(Sertifikatas 24 val.) 

18. 2011 01 29  Renginio organizatorius: Odontologijos ergonomikos draugija, VU MF OI, „Aktualūs 
ergonomikos odontologijoje klausimai“ (Sertifikatas 8 val.) 

19. 2011 04 01 Renginio organizatorius: Gydytojų odontologų draugija, (Sertifikatas 9 val.) 
20. 2011 09 16 Renginio organizatorius: Stomatologijos mokslo paramos fondas, LR OR Vilniaus 

teritorinis skyrius, „ Mokslas odontologijos praktikai“, (Sertifikatas 6 val.) 
21. 2011 11 25-26 Renginio organizatorius: Lietuvos Endodontologų draugija „Endodotija 2011“ 

(Sertifikatas 24 val.) 
22. 2011 12 10 Renginio organizatorius: Odontologijos ergonomikos draugija, VU MF OI, “Naujovės 

klinikinėje odontologijoje“ (Sertifikatas 8 val.) 
23. 2012.02.25 Renginio organizatorius: Lietuvos Periodontologų draugija, „Periodontologijos 

aktualijos“, (Sertifikatas 12 val.) 
24. 2012.03.02 Renginio organizatorius: Lietuvos Periodontologų draugija, „Periodontologijos 

aktualijos“, (Sertifikatas 8 val.) 
25. 2013 04 20 Renginio organizatorius: Odontologijos ergonomikos draugija, LR OR Vilniaus 

teritorinis skyrius “Šiuolaikinė odontologija“ (Sertifikatas 8 val.) 
26. 2013 09 27 Renginio organizatorius: Stomatologijos mokslo paramos fondas, LR OR Vilniaus 

teritorinis skyrius, „ Mokslas odontologijos praktikai“ (Sertifikatas 8 val.). 
27. 2013 11 22-23 Renginio organizatorius: Lietuvos Endodontologų draugija „Endodotija 2011“ 

(Sertifikatas 24 val.) 
 

28. 2014.03.01. Renginio organizatorius: Lietuvos Periodontologų draugija, „Aktualijos 
periodontologijoje“, (Sertifikatas 12 val.) 

29. 2014.03.01. Renginio organizatorius: Lietuvos Periodontologų draugija, praktikos kursas “Estetinė 
periodonto chirurgija“ (Sertifikatas 8 val.) 

30. 2015.02.28  Renginio organizatorius: Lietuvos Periodontologų draugija „Aktualijos 
periodontologijoje“, (Sertifikatas 12 val.) 

31. 2015 10 17 Renginio organizatorius: UAB “Prodentum”, “Periimplantito problema implantologijoje. 
Profilaktika ir gydymas” (Sertifikatas 8 val.) 

32. 2015 11 27- 28 Renginio organizatorius: UAB “ Medgrupė” Quintessence of periodontology and 
implantology 

 
Skaityti pranešimai mokslinėse ir mokymo-metodinėse konferencijose (2007 –2015 m.) 

1. 2009.02.28 Lietuvos periodontologų draugijos konferencija, Vilnius 
Pranešimas: „Mikrobiologinė periodonto ligų diagnostika“   

2. 2009.03.07 Lietuvos gydytojų odontologų padėjėjų asociacijos konferencija, Vilnius 
Pranešimas: „Kaip atpažinti periodonto ligas?“ 
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įrašų, moksliniai straipsniai indeksuojami iš 5 400 tarptautinių žurnalų, 80 proc. įrašų 

pateikiama su leidėjų santraukomis. Naujais įrašais duomenų bazė papildoma kasdien. Tai 

atvirosios prieigos duomenų bazė, prieinama pasaulio visuomenei nuo 1996 m. Duomenys 

yra parduodami komerciniams leidėjams, jie šių įrašų pagrindu kuria komercines viso teksto 

Medline duomenų bazes, pvz., EBSCO, Ovid ir kitas. Jungiantis per VU ir Kauno klinikų 

kompiuterių tinklus galima tiesioginė prieiga prie visateksčių straipsnių. 

3. Natural Medicines Comprehensive Database - tai išsamus natūraliosios medicines 

informacijos internete šaltinis, pateikiantis informaciją apie natūraliosios medicinos 

produktus, jų naudojimo efektyvumo ir saugumo mokslinį įvertinimą bei netradicinius, 

alternatyviuosius ir integruotus gydymo būdus. Joje pateikiama įvairiapusė informacija apie 

daugiau nei 72 000 visame pasaulyje gaminamų natūraliosios medicinos produktų, iš daugiau 



nei 1 000 monografijų; vartotojai gali naudotis interaktyviais natūralių produktų efektyvumo, 

nepageidaujamo poveikio, natūralių produktų ir vaistų tarpusavio sąveikos patikros įrankiais 

ir kt. 

4. Oxford Reference Online: Premium Collection - universalios tematikos informacinių 

leidinių duomenų bazė, kurioje galima rasti faktografinę medžiagą iš daugiau kaip 170 

informacinių leidinių: enciklopedijų, žodynų, žinynų, iliustracijų bei žemėlapių rinkinių ir 

pan. Prieiga iš VU ir Kauno klinikų kompiuterių tinklų. Galima nuotolinė prieiga su 

slaptažodžiu. 

5. Oxford University Press: Oxford journals - duomenų bazę sudaro beveik 170 pavadinimų 

(virš 60 vien medicinos) daugelio tarptautinių mokslinių draugijų e.žurnalai gamtos, 

medicinos, matematikos ir fizikos, socialinių, humanitarinių, teisės mokslų temomis. Prieiga 

iš VU ir Kauno klinikų kompiuterių tinklų. 

6. RefWorks - bibliografinės informacijos tvarkymo programa, leidžianti išsaugoti informacijos 

šaltinių bibliografinę informaciją, juos rūšiuoti, redaguoti, atlikti įvestų įrašų paiešką, naudoti 

juos tekste, sudaryti literatūros sąrašus. Vartotojai gali RefWorks įrankius integruoti į MS 

Word programą: nuorodas įterpti į tekstą ir rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo 

stilius. Prieiga iš VU (MA, VA), Kauno klinikų kompiuterių tinklų. Organizuojami mokymai 

RefWorks vartojimo klausimais. 

7. SAGE Publications Online - visateksčiai SAGE Publications leidyklos verslo, 

humanitarinių, socialinių mokslų, mokslo, technikos ir medicinos žurnalai. Prieiga iš VU ir 

Kauno klinikų kompiuterinių tinklų. 

8. Science Online - nuo 1880 m. AAAS (American Association for the Advancement of 

Science - Amerikos asociacija mokslo pažangai) leidžiamas ir pasaulyje vertinamas žurnalas, 

pateikiantis informaciją apie originalius mokslinius tyrimus, pasaulines mokslo naujienas bei 

mokslininkų vertinimus ir komentarus biochemijos, matematikos, inžinerijos, fizikos ir kt. 

temomis. Visateksčių straipsnių Science žurnalo archyvas - nuo 1997 m. Prieiga iš VU ir 

Kauno klinikų kompiuterių tinklų. 

9. UpToDate - tai išsamus, patikimas, pastoviai atnaujinamas, įrodymais pagrįstas klinikinės 

medicinos informacijos šaltinis, pateikiantis daugiau nei 7700 temų iš 14 medicinos sričių: 

Alergija ir imunologija, Akušerija, Chirurgija, Dermatologija, Endokrinologija ir diabetas, 

Gastroenterologija ir hepatologija, Ginekologija ir moters sveikata, Hematologija, Infekcinės 

ligos, Intensyvi terapija ir miego medicina, Nefrologija ir hipertenzija, Neurologija, 

Onkologija, Pediatrija, Psichiatrija, Pulmonologija, Reumatologija, Suaugusiųjų ir vaikų 

skubi medicinos pagalba, Suaugusiųjų pirminė sveikatos priežiūra ir vidaus ligų medicina, 



Širdies ir kraujagyslių medicina, Šeimos medicina,Vaistų informacija. Ruošiamos ir kitos 

temos. Prieiga iš VU ir VUL SK kompiuterių tinklų. 

10. Wiley Online Library (Wiley-Blackwell) - visatekstė žurnalų DB, suteikianti prieigą prie 

daugiau nei 800 pavadinimų STM kolekcijos žurnalų. Tematika apima medicinos, socialinių 

mokslų, gamtos mokslų ir kt. sritis. Prieiga iš VU ir VUL SK kompiuterių tinklų. 

11. AccessMedicine - klinikinės medicinos informacijos šaltinius apjungianti DB, leidžianti 

studentams, gydytojams, mokslininkams bei kitiems sveikatos priežiūros specialistams 

susipažinti su daugiau kaip 60 pavadinimų vadovėliais ir atlasais, tūkstančiais nuotraukų bei 

iliustracijų, medicinos diagnostikos priemonėmis, diagnozauru (diagnozių tezauru), ekspertų 

konsultacijomis, integruota vaistų duomenų baze, įrodymais pagrįstos medicinos naujienomis 

klinikiniams tyrimams bei klinikinei praktikai. Prieiga iš VU ir VUL SK kompiuterių tinklų. 

12. Annual Reviews - recenzuojamų apžvalginių žurnalų DB. Apžvalgų tematika – medicina, 

fiziniai ir socialiniai mokslai. Pateikiamas didelis žurnalų archyvas. Prieiga iš VU ir Kauno 

klinikų kompiuterių tinklų. 

13. BMJ Journals - visateksčių mokslinių e.žurnalų rinkinys. Žurnalų tematika apima mediciną, 

sveikatos priežiūrą, klinikinius tyrimus, klinikinę praktiką, įrodymais pagrįstos medicinos 

naujienas ir pan. Prieiga iš VU ir VUL SK kompiuterių tinklų. 

14. BMJ Clinical Evidence - klinikiniais įrodymais pagrįstos medicinos (EBM) duomenų bazė. 

Pateikiami geriausi klinikinių intervencijų pavyzdžiai. Prieiga iš VU ir VUL SK kompiuterių 

tinklų. 

15. Cambridge Journals Online - virš 50 visateksčių referuojamų žurnalų kolekcija 

biomedicinos ir veterinarijos mokslų tematika. Prieiga iš VU ir VUL SK kompiuterių tinklų. 

16. Cochrane Library - visateksčių straipsnių DB, kurią sudaro sisteminės apžvalgos bei kita 

moksliškai pagrįsta ir įvertinta informacija. Pagrindinė "Evidence-based medicine" DB. 

Prieiga iš VU ir VUL SK kompiuterių tinklų. 

17. Ebrary - universalios tematikos visateksčių elektroninių dokumentų duomenų bazė, 

tiesiogiai bendraujanti su daugiau kaip 450 leidyklų. Skaitmeninio turinio produktai: 

vadovėliai, knygos, atlasai, ataskaitos, pranešimai bei kiti autoritetingi dokumentai. 

Prieinamos medicinos ir gyvybės mokslų (tame tarpe ir veterinarijos) el. knygų kolekcijos. 

Prieiga iš VU ir VUL SK kompiuterių tinklų. 

18. EBSCO Publishing - visateksčių straipsnių DB. Susideda iš kelių DB: Academic Search 

Complete, Health Source, Medline, Clinical Pharmacology ir kt. Prieiga iš VU ir VUL SK 

kompiuterių tinklų. 



19. Emerald Management eJournals Collection – visatekstė verslo, vadybos, marketingo, 

informacijos ir komunikacijos mokslų bei gretutinių krypčių mokslinės informacijos 

duomenų bazė. Prieiga iš VU ir VUL SK kompiuterių tinklų. 

20. Henry Stewart Talks - virtualios pasaulinio lygio ekspertų vaizdo ir garso paskaitos bei 

seminarai biomedicinos ir gyvybės mokslų temomis (Biomedical and Life Sciences 

Collection). Dalykinėse serijose pateikta daugiau nei 1000 paskaitų, duomenų bazė nuolat 

atnaujinama ir papildoma naujomis serijomis ir paskaitomis. Galima parsisiųsdinti paskaitų 

pateiktis. Prieiga tik iš VU tinklų ir per VPN. Galima prieiga su slaptažodžiu. 

21. Lippincott Williams & Wilkins - periodinių leidinių duomenų bazė (per OVID – Wolters 

Kluwer Health sąsają). Prieiga iš VU ir VUL SK kompiuterių tinklų prie 281 pavadinimų 

visateksčių medicinos srities žurnalų. 

22. MD Consult – tai svarbius klinikinės medicinos informacijos šaltinius apjungianti DB, 

padedanti gydytojams greitai surasti teisingus atsakymus į klinikinį klausimą ir pasirinkti 

geriausią šio klausimo sprendimą. Informacija teikiama iš daugiau nei 50 pav. knygų, 

daugiau nei 85 pavadinimų svarbiausių žurnalų bei Clinics of North America, apie 1000 

praktinių rekomendacijų, vaistų informacijos, naujienų iš įvairių renginių ir oficialių 

institucijų ir kt. Informacija labiausiai skirta gydymo, reabilitacijos ir profilaktikos 

klausimams. Prieiga iš VU ir VUL SK kompiuterių tinklų. 

 

Atviros prieigos duomenų bazės ir talpyklos: 

1. VU bibliotekos Atvirosios prieigos skyrelis . Svetainėje supažindinama su Atvirosios 

priegos judėjimu, iniciatyvomis ir politiniais dokumentais, atvirosios prieigos įgyvendinimo 

būdais bei atvirosios prieigos šaltiniais. 

2. BioMed Central (The Open Access Publisher) - atviros prieigos žurnalų leidėjas pateikia 

apie 198 pavadinimų. Žurnalų tematika apima mediciną, sveikatos priežiūrą, klinikinius 

tyrimus, klinikinę praktiką, įrodymais pagrįstos medicinos temą. 

3. Education-line - visatekstė edukologijos išteklių duomenų bazė. 

4. International Network for the Availability of Scientific Publications -INASP 

(International Network for the Availability of Scientific Publications) sudaromas laisvai 

prieinamų Interneto šaltinių katalogas. 

5. OpenDOAR (Atviros prieigos talpyklų direktorija) pateikia išsamų pasaulio talpyklų sąrašą. 

6. Open J-Gate. Atvirosios prieigos žurnalų katalogas, kuriame yra per 9610 visateksčių 

mokslinių žurnalų, virš 6430 - referuojami. 

7. Open Journal Systems (OJS) - įvairių mokslo sričių visateksčiai žurnalai. 



8. PubMed Central - Amerikos nacionalinės medicinos bibliotekos laisvos prieigos mokslinių 

žurnalų archyvas. Medicinos, biologijos bei giminingi mokslai. 

9. Public Library of Science(PLoS) - biologijos bei medicinos mokslųvisateksčiai leidiniai. 

10. ScienceResearch.com - mokslinės informacijos paieškos sistema leidžianti vienu metu atlikti 

paiešką daugybėje mokslinių žurnalų bei duomenų bazių. 

11. Scientific Journals International (SJI) - atviros prieigos moksliniai žurnalai. 

12. Micromedex - ekspertų atrinkta ir įrodymais pagrįsta informacija apie vaistus ir kitas 

chemines medžiagas, vaistų dozavimą, farmakokinetiką, vaistų saugumą, tarpusavio sąveiką, 

klinikinį pritaikymą, šalutinį poveikį, santykinį veiksmingumą ir kt. 

 

Statistinės duomenų bazės: 

1. Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema (SRS) - kompiuterinė sveikatos statistikos 

rodiklių vaizdavimo ir analizės sistema. Vartotojas, naudodamasis duomenų vaizdavimo ir analizės 

paketu, gali lengvai ir greitai susirasti norimus gyventojų sveikatos bei sveikatos įstaigų veiklos 

rodiklius, pavaizduoti juos grafikais arba lentelėmis, lyginti tarpusavyje administracinius teritorinius 

vienetus bei skirtingus rodiklius per metus. 

2. MRDB - Lietuvos gyventojų mirtingumo rodiklių duomenų bazė. Pateikiami mirtingumo rodikliai 

60-čiai pagrindinių mirties priežasčių rajonų, miestų bei apskričių lygmenyse. Suarchyvuotus 

duomenų bazės failus reikia parsisiųsti į savo kompiuterį. Išarchyvavus paleidžiamas vykdomasis 

failas MRDB.exe. Pasirenkami norimi rodikliai, rajonai ir metai, po to - duomenų vaizdavimo būdas: 

žemėlapis, diagramos ar lentelės. 

3. WHOSIS - Interaktyvi PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos) statistinės informacijos sistema, 

apimanti duomenis iš 193 šalių. Duomenų bazėje daugiau kaip 100 rodiklių, kurie leidžia ieškoti 

pagal vartotojų poreikius. Duomenys vaizduojami lentelėmis, žemėlapiais, diagramomis ir pan. 

4. HFA-DB - yra pagrindinis PSO Europos regioninio biuro statistinės informacijos šaltinis apie 

Europos valstybių gyventojų sveikatą. DB atnaujinama du kartus per metus, bazėje pateikta apie 600 

rodiklių (demografijos, sveikatos būklės, sveikatą lemiančių veiksnių, sveikatos priežiūros ir pan.) iš 

53 šalių. Duomenys išdėstomi grafikais, diagramomis, žemėlapiais ir kt. 

  



IV priedas. Baigiamojo rezidentūros darbo aprašas 
 

Baigiamasis rezidentūros darbas (BRD) turi būti originalus mokslo darbas arba literatūros apžvalga, 

atitinkanti reikalavimus, keliamus publikuojamiems mokslo darbams. BRD temą siūlo rezidento 

vadovas ar pasirenka bei jo tikslą suformuluoja rezidentas, suderinęs su rezidento vadovu, per 

pirmuosius rezidentūros studijų metus. BRD metu rezidentą konsultuoja rezidento vadovas. Esant 

reikalui, rezidentas konsultacinės pagalbos gali kreiptis į rezidentūros koordinatorių, klinikos vadovą 

ar kitą klinikos dėstytoją, turintį mokslo laipsnį. BRD turi būti publikuotas recenzuojamame 

respublikiniame/tarptautiniame leidinyje arba pristatytas stendiniu/žodiniu pranešimu tarptautinėje 

konferencijoje. 

Mokslinės publikacijos įvertinimas: publikacija ISI duomenų bazėje (10 balų), publikacija 

recenzuojamame mokslo žurnale užsienio kalba (9 balai); publikacija recenzuojamame žurnale 

lietuvių kalba (8 balai); stendinis pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje (7 balai); 

stendinis pranešimas specialybinėje konferencijoje Lietuvoje (5 balai).   

Įvertinimas nepateikus baigiamojo darbo – 0 balų. 

Maksimalus įvertinimas – 10 balų. 

Baigiamojo rezidentūros darbo įvertinimas įtraukiamas skaičiuojant galutinį baigiamojo egzamino 

balą. 

Klinikinių atvejų knyga 

Per penkerius rezidentūros metus rezidentas paruošia ne mažiau kaip dvidešimt išbaigtų klinikinių 

atvejų, kuriuos pats gydė nuo pradžios iki pabaigos, knygą. Klinikinių atvejų knygą sudaro: 

1. Paciento nusiskundimų aprašymas. 

2. Klinikinio ir papildomo ištyrimo aprašymas su foto ir rentgeno nuotraukomis. 

3. Gydymo planas ir išsamus klinikinės situacijos aprašas. 

4. Gydymo eigos aprašymas su foto nuotraukomis. 

5. Gydymo baigties aprašymas su foto nuotraukomis.  

Klinikinių atvejų knyga paruošiama likus ne mažiau kaip trims savaitėms iki baigiamojo egzamino 

datos, atvejų knygą prieš spausdinimą įvertina veido ir žandikaulių chirurgijos studijų programos 

rezidentūros koordinatorius. Klinikinių atvejų knyga turi būti atspausdinta be klaidų ir įrišta (taip pat 

pateikiama elektroninė knygos versija CD formate) ne mažiau kaip savaitė prieš baigiamąjį 



egzaminą ir palikta Odontologijos instituto sekretoriate, kad su ja susipažinti galėtų visi baigiamojo 

egzamino komisijos nariai.  

 

Baigiamojo egzamino apimtis ir turinys 

Baigiamojo egzamino vertinimui Vilniaus universiteto prorektoriaus įsakymu Medicinos fakulteto 

teikimu sudaroma veido ir žandikaulių chirurgijos kvalifikacijos vertinimo komisija, susidedanti iš: 

Odontologijos instituto direktoriaus; dviejų specialistų veido ir žandikaulių chirurgų, gretutinių 

specialybių specialistų, rezidentūros koordinatoriaus. Egzamino metu užduodami penki klausimai 

(po vieną kiekvienas komisijos narys). Vertinama dešimties balų sistemoje. Praktikinės rezidentūros 

dalies vertinimui rezidentas pristato ne mažiau kaip tris įdomesnius klinikinius atvejus iš rezidento 

atvejų knygos, demonstruodamas pacientų ištyrimo lapus, radiogramas, foto nuotraukas prieš ir po 

gydymo kursų, glaustai pristatydamas klinikinę situaciją, gydymo taktiką, išeitis ir prognozę. 

Vertinama kartu: tiek atsakymai į klausimus, tiek praktikinis rezidento darbas.  

Įvertinimas nepateikus atvejų knygos – 0 balų. 

Maksimalus įvertinimas – 10 balų. 

Klinikinių atvejų pristatymo vertinimo kriterijai: 

- aiškus pristatymas, argumentacija (3 balai); 

- vizualiai pateikiamos medžiagos kokybė (2 balai); 

- pranešimo struktūra, laiko valdymas (2 balai); 

- klausimų valdymas, kontaktas su auditorija(3 balai); 

Galutinis baigiamojo egzamino vertinimas yra abiejų egzamino dalių (baigiamojo rezidentūros darbo 

ir klinikinių atvejų pristatymo) vertinimų aritmetinis vidurkis. 

 


