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Dalyko programos duomenys 

 

 

Mokslų sritis Medicinos ir sveikatos mokslai 

Mokslo kryptis (kodas) Odontologija – M 002 

Dalyko pavadinimas Burnos gleivinės ir periodonto ligų vystymosi 

koncepcija, diagnostikos ir gydymo ypatumai 

Programos apimtis  160 val. (6 ECTS) 

Paskaitos 40 

Seminarai 40 

Savarankiškas darbas 80 

 

 

 

Dalyko programos rengimo grupė 

 

Eil. 

Nr. 

Pedagoginis vardas, vardas, 

pavardė 

Pareigos Telefonas 

(darbo) 

Elektroninio pašto 

adresas 

1 Prof. N. Basevičienė Dantų ir burnos 

ligų klinikos, 

profesorė 

Tel. 

326919 

dantu.ligos@lsmuni.lt 

2 Prof.. S. Valiukevičienė Odos ir Veneros 

ligų, profesorė 

Tel. 

326806 

 

 

 

Dalyko programos aprašas: 

1. Dalyko programos poreikis. Doktorantas, pasirinkdamas „Burnos gleivinės ir periodonto 

ligų vystymosi koncepcijos, diagnostikos ir gydymo ypatumai“ studijų programą, galės įgyti 

gilesnį suvokimą apie susirgimų vystymosi mechanizmus, įsisavinti pažangiausius 

diagnostikos ir gydymo metodus, išanalizuoti ir įvertinti sisteminės patologijos požymius 

burnos gleivinėje ir periodonto audiniuose. 

2. Dalyko programos tikslai. Išstudijavęs programoje pateiktus klausimus, doktorantas galėtų 

įgytas žinias panaudoti mokslinio darbo ruošime ir tolimesnėje gydytojo praktikoje, teikiant 

kvalifikuotą pagalbą. 

3. Dalyko programos sandara, turinys ir studijų metodai, (pateikiama dalyko įsisavinimui 

skiriama paskaitų, seminarų ir savarankiško darbo apimtis). Teorinė dalis dėstoma paskaitų 

(40 val.) ir seminarų (40 val.) metu. Savarankiškam darbui ir praktiniams užsiiėmimams 

skiriama 80 val. 

 

TEORINĖ DALIS 

 

Eil. 

Nr. 

Paskaitos pavadinimas Trukmė Dėstytojas 

1. Burnos gleivinės ir periodonto anatomo-

fiziologinės, amžinės ypatybės. Jų svarba 

patologinio proceso vystymuisi.   

2 val. Doc. I. Vaitkevičienė 

2. Burnos gleivinės patologinių bėrimo elementų 

charakteristika, jų formavimosi ir regresijos 

mechanizmai. Sergančiojo burnos gleivinės ir 

priedančio ligomis tyrimo ypatumai: šiuolaikinės 

susirgimų vystymosi koncepcijos.   

3 val. Prof. N. Basevičienė 
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3. Burnos ekosistema: seilės, mikroorganizmai – jų 

reikšmė patologinių procesų vystymuisi.   
2 val. Doc. I. Vaitkevičienė 

4. Burnos gleivinės ir periodonto ligų patogenezės 

ypatumai. Humoralinio ir ląstelinio imuniteto 

savitumai.  

2 val. Prof. N. Basevičienė 

5. Mikroorganizmų sukeltų burnos gleivinės ligų 

diagnostika, diferencinė diagnostika ir gydymo 

ypatumai. 

3 val. Prof. N. Basevičienė 

Prof. S. Valiukevičienė 

6. Ūmios ir lėtinės alerginės reakcijos išraiška 

burnoje vystymosi mechanizmai, skubios pagalbos 

principai ir priemonės. 

2 val. Prof. N. Basevičienė 

 

7. Daugiaformės eksudacinės eritemos, lėtinio 

kartotinio stomatito formų diagnostika, gydymo 

ypatumai ir taikomų priemonių charakteristika. 

2 val. Prof. N. Basevičienė 

8.  Sergančiųjų odos ligomis burnos ertmės gleivinės 

pažeidimų diagnostika ir diferencinės diagnostikos 

ypatumai. Gydymo priemonės, jų charakteristika. 

2 val. Prof. S. Valiukevičienė 

9.  Sergančiųjų endokrininės sistemos ligomis burnos 

gleivinės pažeidimų klinikinė charakteristika. 

Gydymo priemonės, taikymo ypatumai. 

2 val. Doc. I. Vaitkevičienė 

10. Sisteminiai susirgimai ir jų požymiai burnos 

gleivinėje ir periodonto audiniuose. 
2 val. Doc. R. Šadzevičienė 

11. Priešvėžinių burnos gleivinės susirgimų 

diagnostika. Pagalbinių tyrimo metodų reikšmė ir 

jų charakteristika. Gydymo principai. 

2 val. Doc. R. Šadzevičienė 

12. Okliuzinė trauma. Periodonto  audinių pokyčiai 

pirminės ir antrinės okliuzinės traumos metu. 
2 val. 

2 val. 

2 val. 

Lekt. A. Auškalnis 

13. Alveolinio kaulo destrukcijos modelis. 

Periodonto kišenės susidarymas, kramtymo 

funkcijos sutrikimas. 

3 val. Doc. I.M. Pacauskienė 

14. Endodontija ir priedančio ligos. Gydymo taktika. 2 val. Doc. I . Vaitkevičienė 

15 Alveolės kaulo integracija implantu. Implantų 

rūšys ir jų galimybės. Biologiniai dentalinių 

implantų aspektai. 

3 val. Doc. I. M. Pacauskienė 

16 Infekcinių veiksnių įvertinimas skiriant periodonto 

ligų antimikrobinį gydymą. 
2 val. Prof. N. Basevičienė 

 

 

TEORINĖ-PRAKTINĖ DALIS 

 

Eil. 

Nr. 

Seminaro temos pavadinimas Trukmė Dėstytojas 

1. 1. Sergančiųjų burnos gleivinės ir periodonto 

ligomis tyrimo ypatumai. Šiuolaikinės 

susirgimų vystymosi koncepcijos. Traumos 

sukeltų burnos gleivinės susirgimų 

diagnostikos ir gydymo ypatumai.  

6 val. Doc. I. Pacauskienė 

2. Infekcinės kilmės burnos gleivinės ir 

periodonto susirgimų klinika, diferencinė 

diagnostika, gydymo principai.  

6 val. Prof. N. Basevičienė 

3. Alerginės kilmės burnos gleivinės susirgimai, 

diagnostikos ypatumai, gydymo principai.  

6 val. Prof. N. Basevičienė 

4. Burnos gleivinės ir periodonto pažeidimų, 5 val. Doc. I. Pacauskienė 
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išsivysčiusių dėl bendrosios organizmo 

patologijos, klinikinė charakteristika, gydymo 

ypatumai.  

5. Priešvėžiniai burnos gleivinės susirgimai, 

diagnostikos ypatumai, malignizacijos 

požymiai, gydymo priemonių charakteristika.  

6 val. Prof. N.Basevičienė 

6.  Alveolinio kaulo regeneracijos metodai. 4 val. Doc. I. Pacauskienė 

7.  Naujausios ir pažangiausios periodonto 

chirurginės gydymo technikos. 

4 val. Prof. N. Basevičienė 

8. Sutrikusio sąkandžio reikšmė periodonto 

ligoms. Komandinis ligos gydymo 

planavimas. 

3 val. Prof. N. Basevičienė 

 

      

Savarankiškas darbas ir praktiniai užsiėmimai (80 val.) 

 

1. Šiuolaikinių gleivinės ir periodonto susirgimų tyrimo metodų praktinis įsisavinimas     30 val. 

2. Ligonių su burnos gleivinės ir periodonto patologija kuravimas, konsultacijos ir jų referavimas  

                           50 val. 

 

4. Metodinis dalyko programos aprūpinimas (literatūros sąrašas ( pateikiamas1 priede). 

................ 

Įvertinimas Suminis balas: 100% balo sudaro: 40-50% auditorinio darbo + 20-30% savarankiško 

darbo + 20-40% baigiamojo teorinio ir praktinio patikrinimo.  

 

 

Priedas Nr. 1 

Rekomenduojama literatūra 

 

Eil. 

Nr. 

Leidinio pavadinimas Leidinio autorius Leidimo metai 

ir leidykla 

1. Diagnosis and treatment of oral mucosal 

lesions 

J Dermatol Therapy. 

Volume 23 (3) 

2010 

2. Clinical periodontology and implant 

dentistry 

Niklaus P. Lang and Jan 

Lindhe 

     2008 

3. Clinical Periodontology Carranza F.A., Newman      2006 

4. Заболевания слизистой оболочки 

полости рта 

Н. Ф. Данилевский и др. 2001 

   5. Pūslinių ir pūslelinių odos ligų atlasas. Gedimina Balevičienė 2000 

6. Atlas of diseases of oral mucosa J.J.Pinoborg 2000 

7. Color atlas of oral disease in children and 

adolescents 

G. Laskaris 2000 

8. Заболевания слизистой оболочки 

полости рта(клиника,диагностика, 

Барер Г.М. и др 1996 
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лечения) 

9. Color atlas of common oral diseases Robert P. Langlais 1992 

 

 

 

Priedas Nr. 2 

 

Numatomų dėstytojų sąrašas: 

 

1. Dalyko programoje dėstysiantys profesoriai: 

            Prof. S. Valiukevičienė 

Prof. N. Basevičienė 

 

2. Dalyko programoje dėstysiantys docentai: 

Doc. I. Pacauskienė    

Doc. I. Vaitkevičienė 

Doc. R. Šadzevičienė 

 

3. Dalyko programoje dėstysiantys lektoriai: 

Lekt. A. Auškalnis 

 

  

5. Metodinis dalyko programos aprūpinimas (literatūros sąrašas ( pateikti 1 priede), ................ 

Įvertinimas Suminis balas: 100% balo sudaro: 40-50% auditorinio darbo + 20-30% savarankiško 

darbo + 20-40% baigiamojo teorinio ir praktinio patikrinimo.  

 


