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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

ODONTOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-03-10 Nr. 32-21/22 

 

 

 

Posėdis įvyko 2022-03-10. 

Posėdžiui pirmininkavo OF Tarybos pirmininkas prof. G. Juodžbalys 

Posėdžio sekretorius prof. dr. G. Janužis 

 

Dalyvavo LSMU MA Odontologijos fakulteto Tarybos nariai: 

 

1. Prof. dr. Alvydas Gleiznys  

2. Prof. dr. Gintaras Janužis 

3. Prof. dr. Gintaras Juodžbalys 

4. Prof. dr. Kristina Lopatienė 

5. Prof. dr. Vita Mačiulskienė 

6. Prof. dr. Julija Narbutaitė 

7. Prof. dr. Dainius Razukevičius 

8. Prof. dr. Antanas Šidlauskas 

9. Prof. dr. Gediminas Žekonis 

10. Doc. Dr. Dalius Sakavičius  

 

Kvorumo buvimas: 

Posėdyje dalyvauja 10 iš 13 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos fakulteto tarybos 

narių, todėl nustatytas kvorumas yra. 

 

Svarstyta: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Siūloma darbotvarkė: 

1. Fakulteto padalinių mokslinės veiklos ataskaitų ir planų svarstymas ir tvirtinimas.  

2. Fakulteto ir ypač mokslinės veiklos pristatymo aptarimas (rengiantis 2023 metų išoriniam 

ekspertų vertinimui).  

3. Einamieji klausimai. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Už: - 10 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

Sprendimas: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. Fakulteto padalinių mokslinės veiklos ataskaitų ir planų svarstymas ir tvirtinimas.  

2. Fakulteto ir ypač mokslinės veiklos pristatymo aptarimas (rengiantis 2023 metų išoriniam 

ekspertų vertinimui).  

3. Einamieji klausimai. 

 

Svarstyta: 1. Fakulteto tarybos pirmininkas prof. dr. Gintaras Juodžbalys pristatė klausimą. Sutinkamai 

su MEDICINOS AKADEMIJOS ODONTOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS STUDIJŲ IR 

MOKSLO KOMISIJOS (SMK) 2022 m. VEIKLOS PLANO 4 punktu – „Išanalizuoti Fakulteto 
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padalinių mokslinę veiklą ir  svarstyti padalinių mokslinės veiklos ataskaitas ir planus, bei teikti 

Fakulteto tarybai jas tvirtinti iki 2022-01-30, [atsakingas prof. G. Juodžbalys]“, OF klinikų vadovai 

pristatys mokslinės veiklos ataskaitas ir planus. Taryba jas turi svarstyti ir tvirtinti. Atsižvelgiant į realią 

situaciją susiklosčiusią LSMU, kai buvo rengiamas strateginis planas, pasirinkta vėlesnė ataskaitų ir 

planų svarstymo data. Klinikų vadovai pateikė LSMU MA OF padalinių mokslinės veiklos ataskaitas ir 

planus.  

 

1.1.Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos ataskaitą pristatė klinikos vadovas prof. dr. Dainius 

Razukevičius. Pristatyti moksliniai projektai, kurie vykdomi šiuo metu: 1. LSMU veiklos, 

skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM), Nr. 09.4.2-

ESFA-V-715-05-0001. Modelio sukūrimas bus įgyvendinamas kiekvienoje rezidentūros 

studijų programoje sukuriant  3-5 pakopines kompetencijas, kurių laipsniškas įgijimas leis 

gydytojams rezidentams savarankiškai užsiimti gydytojo praktika. Viso projekto metu bus 

sukurta ne mažiau kaip 190 vnt. pakopinių kompetencijų. 2. MTEP investicijos odontologijos 

rinkai. 3. Individualių titaninių membranų apdirbimo lazeriu metodikos sukūrimas. 4. LSMU 

atliko MTEP paslaugas, parengiant galimybių studiją „Naujų žinių įgijimas, siekiant sukurti 

naują dantų implantų sistemą“ (toliau –MTEP paslaugos). 5. Iš antkaulio išskirtų kamieninių 

ląstelių sekretomų panaudojimas kaulo regeneracijai stimuliuoti. 6. Augimo faktorių, išskirtų 

iš kraujo plazmos, panaudojimas kaulo regeneracijai stimuliuoti. 7. Skirtingų kaulo pakaitalų 

poveikis aktyvių deguonies junginių susidarymui leukocituose in vitro. Šie projektai vykdomi 

tiek kartu su kitais Lietuvos universitetais, tiek bendradarbiaujant su užsienio universitetais: 

Vilniaus universitetas, Granados universitetas, BTI Biotechnologijų institutas prie Baskų 

nacionalinio universiteto, Porto universitetas. Keli projektai vykdomi su privačiomis verslo 

organizacijomis.  

Klinikos mokslinės publikacijos: atspausdinta 15 straipsnių, turinčių Clarivate Analytics Web 

of Science indeksą (pridėti sąrašą iš bibliografijos skyriaus) ir 1 kituose recenzuojamuose 

leidiniuose, 2 knygos, apgintos 2 daktaro disertacijos.  

Pristatyti užsienio ir Lietuvos renginiai (konferencijos, kongresai, mokymai, seminarai), 

kuriuose klinikos darbuotojai skaitė pranešimus ir paskaitas. Nurodyti trys žurnalai kuriuose 

dalyvaujama redakcinėse kolegijose. Pateiktas sąrašas tarptautinių draugijų ir organizacijų, 

kuriose klinikos darbuotojai yra nariais.  

Klinikos vadovas pateikė tęstinį klinikos mokslinės veiklos planą nurodydamas numatytą 

veiklą pagal standartinį planą: mokslinio tyrimo sritis, planuojami projektai ir studijos bei 

mokslinė produkcija.  

   

Balsavimo rezultatai 1.1.: 

Už: - 10 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

Sprendimas 1.1.: Nutarta patvirtinti Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos mokslinės veiklos 

ataskaitą ir planą.  

 

1.2. Dantų ir burnos ligų klinikos mokslinės veiklos ataskaitą pristatė klinikos vadovė prof. dr. 

Vita Mačiulskienė. Pristatyti moksliniai projektai, kurie vykdomi šiuo metu: 1) Biologiškai 

efektyvių medžiagų naudojimas konservatyviai gydant lėtinį periodontitą: Atsitiktinės imties 

kontroliuojamas klinikinis tyrimas. 2) Imuninio atsako biologinių žymenų reikšmė 

periodontitu sergančių pacientų diagnostikai ir palaikomajam gydymui. 3) Pulpotomijos 

efektyvumas gydant nuolatinių dantų su susiformavusiomis šaknimis simptominį pulpitą: 
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klinikinis tyrimas. 4) Proantocianidinų poveikio uždegiminiams periodonto audiniams 

tyrimas. Periodonto audinių uždegimo gydymo optimizavimas, panaudojant 

proantocianidinus. 5) Pulpos gyvybingumo tyrimai. 6) Žandikaulių kaulinio audinio tyrimai 

pagal radiomorfometrinius indeksus. 7) Inovatyvių vaizdinių priemonių kūrimas mokymo 

procese. 8) LVPA tyrimas Respiratorinių virusų (COVID-19) perdavimo oro lašeliniu būdu 

užkardymas, teikiant odontologijos paslaugas. 

Klinikos mokslinės publikacijos: atspausdinta 5 straipsnių, turinčių Clarivate Analytics Web 

of Science indeksą (pridėti sąrašą iš bibliografijos skyriaus) ir 1 kituose recenzuojamuose 

leidiniuose. 

Klinikos vadovė pateikė tęstinį klinikos mokslinės veiklos planą nurodydama numatytą veiklą 

pagal standartinį planą: mokslinio tyrimo sritis, planuojami projektai ir studijos bei mokslinė 

produkcija. 

Fakulteto tarybos nariai pakomentavo ataskaitą ir rekomendavo išplėsti mokslo populiarinimo 

bei visuomenės švietimo veiklą. Kartu buvo pasiūlyta kurti fakultete sistemą, kurioje būtų 

galima nuolatos registruoti mokslines veiklas, kaupti atlikti darbai, kontaktinė informacija ir 

galimybės bendradarbiauti.  

Balsavimo rezultatai 1.2.: 

Už: - 10 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

Sprendimas 1.2.: Nutarta patvirtinti Dantų ir burnos ligų klinikos mokslinės veiklos ataskaitą ir planą. 

 

1.3. Ortodontijos klinikos mokslinės veiklos ataskaitą pristatė klinikos vadovas prof. dr. Antanas 

Šidlauskas. Pristatyti moksliniai projektai, kurie vykdomi šiuo metu: 1) Lėtinio periodontito 

įtaka antrinių sąkandžio anomalijų išsivystymui ir ortodontinio gydymo reikalingumui. 2) 

Retinuotų iltinių dantų modifikuotų chirurginio-ortodontinio gydymo protokolų efektyvumo  

vertinimas. 3) Genetinių ir aplinkos veiksnių įtaka kvėpavimo takų morfologijai ir ortodontinių 

anomalijų   etiologijai. 4) Ortodontinių anomalijų ir ortodontinio gydymo reikšmė paauglių 

burnos sveikatai ir gyvenimo kokybei.  

Klinikos mokslinės publikacijos: atspausdinta 3 straipsnių, turinčių Clarivate Analytics Web 

of Science indeksą (pridėti sąrašą iš bibliografijos skyriaus) ir 2 kituose recenzuojamuose 

leidiniuose.  

Klinikos vadovas pateikė tęstinį klinikos mokslinės veiklos planą nurodydamas numatytą 

veiklą pagal standartinį planą: mokslinio tyrimo sritis, planuojami projektai ir studijos bei 

mokslinė produkcija. 

  

Balsavimo rezultatai 1.3.: 

Už: - 10 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

Sprendimas 1.3.: Nutarta patvirtinti Dantų ir burnos ligų klinikos mokslinės veiklos ataskaitą ir planą. 

 

1.4. Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikos mokslinės veiklos ataskaitą pristatė klinikos 

vadovė prof. dr. Julija Narbutaitė. Pristatyti moksliniai projektai, kurie vykdomi šiuo metu: 1) 
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Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines 

rekomendacijas odontologinės priežiūros sistemai vystyti. 2) Intensyvios terapijos slaugytojų 

požiūris ir įgūdžiai atliekant pacientų burnos priežiūrą. 3) Pacientų, gydytų bendrojoje 

nejautroje, odontologinio gydymo priežastys ir apimtys: retrospektyvinis tyrimas. 4) Lietuvoje 

naudojamų dantų pastų įvairovė. 5) The COVID-19 pandemic and its global effects on dental 

practice“ siekiant išsiaiškinti kokios COVID-19 apsaugos priemonės buvo naudojamos 

įvairiose pasaulio šalyse teikiant odontologinę pagalbą pandemijos metu. 6) Perdegimo 

sindromas tarp Lietuvos gydytojų odontologų: paplitimas, galimų priežasčių analize.  

Klinikos mokslinės publikacijos: atspausdinta 4 straipsnių, turinčių Clarivate Analytics Web 

of Science indeksą (pridėti sąrašą iš bibliografijos skyriaus) ir 5 kituose recenzuojamuose 

leidiniuose, išleista 1 knyga. 

Klinikos vadovė pateikė tęstinį klinikos mokslinės veiklos planą nurodydama numatytą veiklą 

pagal standartinį planą: mokslinio tyrimo sritis, planuojami projektai ir studijos bei mokslinė 

produkcija. 

Balsavimo rezultatai 1.4.: 

Už: - 10 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

Sprendimas 1.4.: Nutarta patvirtinti Dantų ir burnos ligų klinikos mokslinės veiklos ataskaitą ir planą. 

 

Svarstyta: 2. Fakulteto ir ypač mokslinės veiklos pristatymo aptarimas (rengiantis 2023 metų išoriniam 

ekspertų vertinimui). Fakulteto tarybos pirmininkas išvardino pagrindinius akcentus, kurie yra labai 

svarbūs gerinant fakulteto mokslinės veiklos rodiklius.  

Fakulteto tarybos nariai aptarinėjo, kokią turėtų būti kuriama mokslinių darbų deklaravimo sistema ir 

kas joje turi atsispindėti. 

Antras svarbus momentas yra Mokslinių tyrimų reprezentatyvumo gerinimas. Šiuo klausimu reikia 

pasistengti viešinant klinikos mokslinių darbų apimtis, deklaruojant tarpklinikinį, tarpuniversitetinį, 

tarptautinį ir kitus bendradarbiavimo būdus. Labai svarbu vystyti bendradarbiavimą su įvairiais verslo 

partneriais kuriant naujas žinias ir įdiegiant jas praktikoje.  

Fakulteto dekanas prof. dr. Dainius Razukevičius pasisiūlė sukurti visoms klinikoms prieinamą 

duomenų bazę. Dekanas paprašė išreikšti nuomonę fakulteto reprezentacijos klausimu. Būtina nuspręsti 

ir išrinkti 7 asmenis, kurie LSMU tinklapyje reprezentuos Odontologijos fakultetą. Buvo pasiūlyta: šie 

asmenys: prof. dr. Dainius Razukevičius, prof. dr. Vita Mačiulskienė, prof. dr. Gediminas Žekonis, prof. 

dr. Julija Narbutaitė, prof. dr. Kristina Lopatienė, prof. dr. Gintaras Juodžbalys, prof. dr. Gintaras 

Janužis.  

 

Balsavimo rezultatai 2.: 

Už: - 10 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

Sprendimas 2.: Nutarta sukurti virtualią duomenų bazę, kurioje bus kaupiama fakultete vykdoma 

mokslinė veikla. Šį klausimą kuruos prof. dr. Dainius Razukevičius.  LSMU naujame tinklapyje 

Odontologijos fakultetą reprezentuos septyni asmenys: prof. dr. Dainius Razukevičius, prof. dr. Vita 

Mačiulskienė, prof. dr. Gediminas Žekonis, prof. dr. Julija Narbutaitė, prof. dr. Kristina Lopatienė, prof. 

dr. Gintaras Juodžbalys, prof. dr. Gintaras Janužis. 
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Svarstyta: 3. Einamieji klausimai.  

Aptartas studentų klinikinio darbo vertinimo klausimas. Kuriant sistemą 

bendradarbiaujama su LSMU IT skyriaus specialistais. Universiteto IT specialistų sukurta sistema yra 

nepraktiška ir sunkiai adaptuojama dinamiškai besikeičiantiems vertinimo poreikiams. Nutarta paieškoti 

kompromisinių variantų su kitais specialistais.  

 

 

 

 

                                                         

_____________________________________ 

 

Posėdžio pirmininkas 

prof. dr. Gintaras Juodžbalys 

 

 

 

 

________________________________________ 

Posėdžio sekretorius 

prof. dr. Gintaras Janužis 


