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Klausimas:
Iš kokių miestų (miestelių) esate Jūs? 

Kelintoje klasėje mokotės?



Panevėžio Kolegija

Adresas: Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys
Tel. +370 45 460322

El. paštas: kolegija@panko.lt

https://panko.lt/



Akademiniai padaliniai

Biomedicinos mokslų fakultetas

Socialinių mokslų fakultetas

Technologijos mokslų fakultetas



ČIA TAVO KARJEROS PRADŽIA

Vykdomos studijų programos:
1. Bendrosios praktikos slauga

2. Kineziterapija

3. Grožio terapija

4. Burnos higiena

5. Odontologinė priežiūra

6. Socialinis darbas

7. Skubioji medicinos pagalba

Biomedicinos mokslų fakultetas



Klausimas:

Kokių profesijų žmonės dirba odontologijos klinikoje?



Studijų programa: Burnos higiena

Kvalifikacija: Burnos higienistas

http://www.panko.lt/priemimas/studiju-programos/64-biomedicinos-mokslai/91-burnos-higiena.html


Studijų programa: Odontologinė priežiūra

Kvalifikacija:        Gydytojo odontologo padėjėjas

http://www.panko.lt/priemimas/studiju-programos/64-biomedicinos-mokslai/92-odontologine-prieziura.html


Studijų trukmė – 3 metai



Odontologinė priežiūra

• Modulis 1. Bioetika 
• Modulis 2. Žmogaus anatomija
• Modulis 3. Ikiklinikiniai dalykai

• Odontologinė įranga ir medžiagos
• Mikrobiologija ir užkrečiamųjų ligų

profilaktika
• Infekcijų kontrolė odontologijoje 

(praktika)

• Pirmoji medicinos pagalba
• Modulis 4. Sveikatos edukologija

• Bendravimo ir sveikatos psichologija
• Sveikatos mokymas
• Burnos priežiūros mokymas (praktika) 

• Modulis 5. Burnos ligų 
epidemiologija ir profilaktika

• Odontologinė pagalba vaikams
• Asistavimo pagrindai ir ergonomika
• Modulis 6. Bendrieji klinikiniai 

dalykai
• Modulis 7. Slauga
• Modulis 8. Organizacijų vadyba
• Modulis 9. Kinikinė odontologija
• ir kiti.

Studijuojami moduliai / dalykai:

http://www.panko.lt/priemimas/studiju-programos/64-biomedicinos-mokslai/92-odontologine-prieziura.html


Studentai mokomi (-si):

Aptariami įvairūs odontologiniai 
klinikiniai atvejai, naudojamos 
medžiagos, instrumentai bei 

analizuojami asistavimo ypatumai.

Apžvelgiami infekcijų kontrolės 
reikalavimai.

Aptariami tyrimo metodai 
odontologijoje, darbas su dentaliniais 

rentgeno diagnostikos aparatais.

Formuojami  asistavimo ir komandinio 
darbo įgūdžiai. 

Gydytojo odontologo 
padėjėjo kompetenciją 

apimančių veiklų.



Praktikos

• Praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, 
odontologijos kabinetuose ir poliklinikose.



Praktikos 



Karjeros galimybės:
poliklinikose ir klinikose, kuriose atliekamas odontologinis gydymas ir priežiūra



Ką daro gydytojo odontologo padėjėjas:

• administruoja darbo vietą bei 

• asistuoja gydytojams odontologams, 
gydytojams odontologams specialistams 
ar burnos higienistams,  

• savo kompetencijos ribose atlieka 
intraoralines procedūras ir burnos ligų 
prevenciją. 



Kas svarbu gydytojo odontologo padėjėjui?

geras 
išsilavinimas, 

analitinis 
mąstymas, 

bendrieji 
gebėjimai, 

gebėjimas 
dirbti 

savarankiškai 
ir komandoje, 

nuolatinis 
poreikis kelti 
kvalifikaciją.



Klausimas:

Kas jus pasitiko odontologijos klinikoje? 



Gydytojo odontologo padėjėjo svarba komandoje

Bendravimas

Konfliktų 
sprendimas

Atsakomybė

Gydytojo 
odontologo 
padėjėjas yra 
arčiau paciento 



Gydytojo odontologo padėjėjui būtinos asmeninės 
savybės: 

kruopštumas, 

atsakingumas,

reiklumas, 

sąžiningumas,tikslumas,

savarankiškumas, 

organizuotumas.



Studijų metu vykdomos praktikos: 

• Infekcijų kontrolė odontologijoje. 

• Burnos priežiūros mokymas. 

• Stacionarizuotų pacientų burnos priežiūra.

• Odontologijos kabineto darbo organizavimas. 

• Asistavimas odontologijoje. 

• Gydytojo odontologo padėjėjo veikla. 

Praktikoms skirta 50 kreditų  - 28 proc. studijų laiko

1 kursas

2 kursas

3 kursas



Studijų baigimas

• Kvalifikacinis egzaminas

• Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas



Kasdieninė veikla:

Gydytojo odontologo 
padėjėjas kiekvieną 

dieną turi atlikti daugybę 
administracinių ir 

odontologinių užduočių. 

Užduotys kasdien gali 
skirtis, priklausomai nuo 
klinikos  tvarkaraščio ir 

pacientų, kuriems 
paskirtas gydymas.

Kai kuriomis dienomis gali prireikti 
daugiau administracinio ir 

kompiuterinio darbo, o kitomis 
dienomis odontologo padėjėjas 
padės atlikti daugiau procedūrų. 



Gydytojo odontologo padėjėjo darbas

Pacientų vizitų planavimas

Pacientų paruošimas procedūrai

Odontologijos instrumentų sterilizavimas

Prieš procedūrą reikiamos įrangos 
paruošimas

Instrumentų perdavimas odontologui 
procedūros metu

Užtikrinti, kad pacientams būtų patogu

Pagalba odontologui, kad paciento burna 
būtų sausa, naudojant siurbimo ir kitą įrangą

Dantų rentgeno nuotraukų darymas

Paciento apsilankymų ir gydymo plano įrašų 
tvarkymas

Pacientų konsultavimas dėl geros burnos  
higienos. 



8 įgūdžiai, kurie reikalingi geram gydytojo 
odontologo padėjėjui

Tarpasmeninės 
komunikacijos įgūdžiai

Klausymo įgūdžiai

Pastebėti detales, ir 
smulkmenas

Miklumas

Profesionali išvaizda

Organizaciniai gebėjimai

Kompiuterinis raštingumas

Atsidavimas darbui 



Problema

Lietuvos gyventojų dantų būklė prasta, dėl: 

• nesusiformavusių asmens burnos higienos įpročių.

• nepakankamai gerų gyvenimo sąlygų.

Keičiasi visuomenės sveikatos, estetikos ir grožio 
suvokimo nuostatos.

Didėja susirūpinimas burnos sveikata.

Sąlygoja didelį odontologinės priežiūros 
paslaugų poreikį.

Didėja specialistų poreikis.

http://www.clipartof.com/details/clipart/6270.html
http://www.clipartof.com/details/clipart/6270.html
http://www.clipartof.com/details/clipart/5136.html
http://www.clipartof.com/details/clipart/5136.html


Burnos ir dantų sveikata yra svarbus 
gyvenimo kokybės rodiklis.



Kodėl reikia kalbėti apie sveikus dantis?

Šypsena

Savijauta

Kramtymas

Kalbėjimas ...



Klausimas:
Ar brangu kasdieną išsivalyti dantis?

• Dantų pasta

• Dantų šepetėlis

• Tarpdančių siūlas

• Laikas



Kiek kainuoja dantų gydymas?

• Burnos ligos trukdo aktyviai mokytis ir dirbti.

• Priverčia daug laiko praleisti gydymo įstaigose.

• Šios ligos turi ir psichologinį poveikį, kuris daro įtaką
gyvenimo kokybei.

http://www.clipartof.com/details/clipart/4466.html
http://www.clipartof.com/details/clipart/4466.html


Klausimas: 
Kokias dantų ligas žinote?



Dantų ėduonis (kariesas)



Dažniausios dantų ėduonies
atsiradimo vietos

2022-05-04
 

Vagelės 

Tarpdančiai 

Danties kaklelis 

ir šaknis



Ėduonies atsiradimas



Dantenų uždegimas

Ar Jums kraujuoja dantenos?



2022-05-04

Dantenų uždegimas
• Dažniausiai pasitaikanti 

periodonto liga.

• Pažeidžia tik dantenas.

• Sukelia paburkimą, 
paraudimą, kraujavimą. 

• Negydant, progresuoja ir 
sukelia periodontitą



Sąkandžio sutrikimai gali būti genetiškai paveldėti arba atsirasti dėl aplinkos 
veiksnių (netaisyklingo kvėpavimo, pirmalaikio pieninių dantų iškritimo ir kt.).

Paveikslas iš: http://drteeth.org.in/Children%27s.html





Gydytojo odontologo padėjėjo vaidmuo labai platus:

Turi sukaupti daug žinių.

Atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant saugias paslaugas, 
darbo kokybę, dalyvauja tiesiogiai paciento priežiūroje. 

Užmezga prasmingus ryšius su pacientais, pirmieji atsako į jų  
klausimus.

Leidžia pacientams atsipalaiduoti procedūrų metu. 

Užtikrina komandinį darbą su gydytoju odontologu arba 
burnos higienistu.



Klausimas:

Ką jūs dabar galvojate apie gydytojo odontologo padėjėjo 
studijas ir darbą?
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