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DALYKO PROGRAMOS APRAŠAS:
1. Dalyko programos poreikis
Ortodontija yra jauniausia ir sparčiausiai Lietuvoje besivystanti odontologijos sritis.
Kvalifikuotų ortodontų , turinčių mokslinio darbo įgūdžius rengimas yra vienas aktualiausių
šiandienos uždavinių. Didžioji dauguma ortodontijos specialybės mokslinių tyrimo darbų yra
glaudžiai susiję su klinikine praktika. Gydymo metodų žinojimas , jų galimybių , taikymo
indikacijų bei komplikacijų supratimas yra būtina sąlyga atliekant mokslo tiriamuosius darbus
visose ortodontijos ir daugelyje veido-žandikaulių chirurgijos klinikinių mokslinių studijų.
2. Dalyko programos tikslai :
 supažindinti su šiuo metu žinomais ortodontinių anomalijų gydymo metodais ir jų poveikiu
veido-žandikaulių sistemos struktūroms bei sąkandžiui .
 suteikti žinių ir suformuoti kritinį požiūrį įrodymais pagrįstam gydymo efektyvo vertinimui
 Įsisąvinti kombinuoto ortodontinio-chirurginio ortodontinių anomalijų gydymo
kompiuterinio planavimo pagrindus
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3. Dalyko programos sandara, turinys ir studijų metodai
Doktorantūros studijų programą „ Ortodontinių anomalijų gydymo metodai “ sudaro paskaitos
(40 val.), seminarai (40 val.), savarankiškas darbas (74 val. ) ir galutinio įvertinimo egzaminas (6
val.) . Ypatingas dėmesys bus skiriamas mokslinės literatūros studijoms ir kritinei analizei tiek
savarankiško darbo , tiek seminarų metu.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TEORINĖ DALIS
Paskaitos pavadinimas
Trukmė
Klinikiniai veido-žandikaulių sistemos augimo
vertinimo aspektai
Funkciniai ortodontinių anomalijų gydymo
metodai
Palyginamoji funkcinių gydomųjų aparatų
analizė, aparatų privalumai ir trūkumai.
Kombinuoti ortodontiniai-chirurginiai
anomalijų gydymo metodai (ortodontinė dalis )
Kombinuoti ortodontiniai-chirurginiai
anomalijų gydymo metodai (chirurginė dalis)
Kompiuterinis ortodontinių anomalijų gydymo
planavimas
Pagalbinis ortodontinis gydymas
kompleksiniame ortodontinų anomalijų
gydyme
Apydančio audinių patologija ir ortodontinis
gydymas
Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario
anatominė bei histologinė struktūra, amžiniai
pakitimai, funkciniai ypatumai.
Chirurginiai smilkininio apatinio žandikaulio
sąnario patologijos koregavimo metodai
Ortodontinis retinuotų dantų ir adentijų
gydymas
Ortodontinių anomalijų gydymo metodų
efektyvumo objektyvus įvertinimas
Ortodontinio gydymo satbilumas

Dėstytojas

4 val.

Doc.dr. A.Vasiliauskas

2 val.

Doc.dr. K.Lopatienė

4 val.

Doc. dr. K.Lopatienė

2 val.

Prof. dr. A.Šidlauskas

4 val.

Prof. habl.dr. R.Kubilius

2 val.

Prof.dr. A.Šidlauskas

2 val.

Doc.dr. D.Smailienė

4 val.

Doc.dr. D.Smailienė

4 val.

Doc.dr. A.Vasiliauskas

4val.

Dr. St. Bojarskas

4 val.

Doc.dr. D.Smailienė

2 val.

Doc.dr. A.Vasiliauskas

2 val.

Prof. dr. A.Šidlauskas

TEORINĖ-PRAKTINĖ DALIS
Seminaro temos pavadinimas
Trukmė
Klinikiniai veido žandikaulių sistemos augimo
aspektai
Funkcinių sutrikimų diagnostika
Funkcinų sutrikimų gydymas
Ortognatinių chirurginių operacijų planavimas
Modelių chirurgijos pagrindai
Kompiuterinis ortognatinių chirurginių
operacijų modeliavimas
Ortognatinės chirurginės operacijos

Dėstytojas

2 val.

Doc.dr. A.Vasiliauskas

2 val
4 val
2 val.
2 val.
2 val

Doc. dr.
Doc. dr.
Prof. dr.
Prof. dr.
Prof. dr.

4 val.

Prof. habil. dr. R.Kubilius

K.Lopatienė
K.Lopatienė
A.Šidlauskas
A.Šidlauskas
A.Šidlauskas
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Eil.
nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ortodontinių pacientų gydymas po
ortognatinės chirurgijos operacijų
Pagalbinis ortodontinis gydymas
kompleksiniame ortodontinų anomalijų
gydyme
Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario
patologijos diagnostika
Chirurginiai smilkininio apatinio žandikaulio
sąnario patologijos koregavimo metodai
Apydančio audinių patologija ir ortodontinis
gydymas
Ortodontinis retinuotų dantų ir adentijų
gydymas
Ortodontinių anomalijų gydymo metodų
efektyvumo objektyvus įvertinimas
Ortodontinoio gydymo ilgalaikį stabilumą
leminatys faktoriai

2 val

Prof. dr. A.Šidlauskas

2 val

Doc.dr. D.Smailienė

2 val

Doc.dr. A.Vasiliauskas

4 val.

Dr. St. Bojarskas

4 val.

Doc.dr. D.Smailienė

4 val.

Dr. D.Smailienė

2val.

Doc.dr. A.Vasiliauskas

2val.

Prof. dr. A.Šidlauskas

SAVARANKIŠKAS DARBAS
Tema
Veido ir žandikaulių augimo tyrimo metodai
Klinikiniai veido žandikaulių sistemos augimo aspektai
Funkciniai veido žandikaulių sistemos sutrikimai , jų įtaka ortodontinių anomalijų
formavimuisi
Funkcinių sutrikimų diganostika ir koregavimas
Skeletinės ortodontinės anomalijos : etiologija, morfologia ir diagnostika
Skeletinių ortodontinių anomalijų gydymo planavimas, gydymo metodai ir aparatai.
Kombinuotas chirurginis –ortodontinis anomalijų gydymas : kompiuterinis planavimas,
modelių chirurgija , ortodontinis parengimas operacijoms
Ortognatinės chirurginės operacijos : atlikimo technika, komplikacijos , palyginamieji
atskirų operacijų estetiniai, funkciniai ir stabilumo rezultatai
Pacientų sekimas ir gydymas po ortognatinės chirurgijos operacijų
Pagalbinis ortodontinis gydymas odontologijos klinikinėje praktikoje
Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario patologija : diagnostika ir ortodontinis gydymas,
profilaktika
Adentijos , retinuoti dantys: diagnostika ir gydymas
Apydančio audinių patologija ir jos įtaka ortodontinio gydymo planavimui
Svarbiausi klinikiniai ortodontinio gydymo ilgalaikį stabilumą užtikrinantys faktoriai
Periodinės mokslinės literatūros sekimas ir analizė ortodontinių anomalijų gydymo
klausimais

Savarankiško darbo metu reikės kiekvienai temai perskaityti svarbiausius klasikinius dėstytojo
nurodytus mokslinius straipsnius ir atlikti einamųjų metų mokslinių periodinių leidinių apžvalgą
duota tema. Kai kuriose temose reikės savarankiškai atlikti gydymo planavimą , įsisavinti
diagnostikos ir kompiuterinio modeliavimo metodus.
Įvertinimas
Programos įsisavinimas bus vertinamas suminiu balu (100% ) , kurį sudarys :
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Įvertinimas už dalyvavimą paskaitose ir seminaruose –30 %
Įvertinimas už savarankišką darbą – 40 %
Baigiamojo teorinio ir praktinio patikrinimo įvertinimas – 30 %
REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Leidinio pavadinimas
Current Therapy in Orthodontics, 1st
Edition
Orthodontics, Current Principles and
Techniques ,5th Edition

R. Nanda, S. Kapila

Leidimo metai ir
leidykla
Mosby, 2009

Graber, Vanarsdall, Vig

Mosby, 2011

Essentials of Orthognathic Surgery

J.P. Reyneke

Quintessence Pub
Co; 2 edition, 2010

D.Millett, R.Welbury

Mosby ,2010

Periodika

2008 -2013

Periodika
Periodika
Periodika
Periodika

2008 -2013
2008 -2013
2008 -2013
2008 -2013

Clinical Problem Solving in Orthodontics
and Paediatric Dentistry Text and Evolve
eBooks Package, 2nd Edition
American Journal of Orthodontics and
Dento-facial Orthopedics
Angle Orthodontics
Journal of Clinical Orthodontics
European Journal of Orthodontics
Seminars in Orthodontics

Leidinio autorius

Numatomų dėstytojų sąrašas:
1. Dalyko programoje dėstysiantys profesoriai :
Prof. habil. dr. Ričardas Kubilius
Prof. dr. Antanas Šidlauskas
2. Dalyko programoje dėstysiantys docentai:
Doc. dr. Kristina Lopatienė
Doc. dr. Dalia Smailienė
Doc. dr. Arūnas Vasiliauskas
3. Kiti dalyko programos dėstytojai:
Lekt. dr. Stasys Bojarskas
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