
 

 
„Infekcijų kontrolės reikalavimų taikymas odontologinėje praktikoje“ 

2018 m. rugsėjo 7 d. Vilnius 
 

Kviečiame gydytojus odontologus, dantų technikus, burnos higienistus ir gydytojų odontologų 
padėjėjus į kas penkerius metus privalomus išklausyti mokymus, kurių metu sužinosite, kaip 
įgyvendinti infekcijų kontrolės procedūras bei vykdyti infekcijų profilaktiką odontologijos 
įstaigoje, įgysite privalomas infekcijų kontrolės valandas dėl licencijos pratęsimo. 

Mokymų programa yra suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija ir patvirtinta odontologų 
rūmuose – išklausius mokymus dalyviams užskaitomos 8 kvalifikacijos tobulinimosi valandos. 

Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, kasmet nuo su sveikatos 
priežiūra susijusių infekcijų Europoje vidutiniškai nukenčia vienas iš dvidešimties pacientų, t.y., 
4,1 mln. pacientų. Įrodyta, kad bet kurios odontologinės intervencijos net ir profilaktinės paciento 
burnos apžiūros metu yra infekcijos perdavimo rizika. Todėl vienas iš svarbiausių odontologine 
praktika besiverčiančių asmenų uždavinių – užkirsti kelią infekcijų plitimui ir sudaryti saugią 
aplinką pacientui, pačiam gydytojui ir kitam personalui. 
 

Seminaro turinys: 

• Tarptautinės ir Lietuvoje galiojančios infekcijų kontrolę reglamentuojančios higienos 

normos ir rekomendacijos odontologines paslaugas teikiančioms įstaigoms.   

• Kokios standartinės izoliavimo ir papildomos administracinės priemonės bei 

kompetencijos reikalingos praktikoje įgyvendinti daugumą infekcijų kontrolės procedūrų 

ir vykdyti plintančių infekcijų profilaktiką. 

• Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos ir jų priežastys: atvejų apibrėžtys, statistika, 

sukėlėjai ir jų atsparumo antimikrobiniams preparatams problema, su sveikatos priežiūra 

susijusių protrūkių pavyzdžiai, pagrindiniai rizikos veiksniai. 

• Prie medicinos prietaisų būtina dokumentacija ir jos kokybė, gamintojų instrukcijos. 

Nesaugūs medicinos prietaisai ir informavimas apie juos. Dažniausiai pasitaikantys 

pažeidimai medicinos prietaisų kontrolės srityje. 

• Pagrindiniai rankų higienos, aplinkos dezinfekcijos ir medicininių atliekų tvarkymo 

reikalavimai ir reglamentavimas.  

Seminaro nauda 
✓ Dalyviai kursuose sužinos apie infekcijų kontrolės reikalavimus odontologijoje, gilins 

žinias infekcijų kontrolės reglamentavime; 

✓ Sužinos, kokios yra naujausios infekcijų kontrolės rekomendacijos, higienos normos 

odontologijos įstaigoms.  Išmoks rengti infekcijų kontrolės procedūrų vadovo procedūras; 

✓  Sužinos, kaip vykdyti infekcijų profilaktiką odontologijos įstaigoje, kokias priemones 

pasirinkti, kokie med. atliekų tvarkymo reikalavimai. 

 

 

 

 

Seminaro vieta Viešbutis Vilnius Grand Resort 
(ex-Villon) Ežeraičių km, 

Ežeraičių g. 2, Vilnius 14200 

Seminaro data 2018 m. rugsėjo 7 d. 

Seminaro laikas 9:00 – 16:30 (8 akad. val.) 

Mokymų kaina 95 €.   

Dėl registracijos 
kreipkitės 

Tel. 8 656 61069 arba el. p. 
e.vitkauskaite@evsgroup.lt 

Į kainą įskaičiuota Dalomoji medžiaga, diplomai, 

lektorės  konsultacijos ir 

praktiniai patarimai seminaro 

metu. 

Lektorė Ieva Kisielienė – Všį 
„Respublikinės Vilniaus universitetinės 
ligoninės“ Infekcijų kontrolės tarnybos 
vedėja/ Higienos instituto Visuomenės 
sveikatos technologijų centro Inovacijų 
skyriaus vyr. specialistė, turinti 11 metų 
darbo patirtį rengiant ir koordinuojant 
Sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų 
kontrolės ir visuomenės sveikatos saugos 
reikalavimu bei rengiant publikacijas bei 
mokymus infekcijų prevencijos ir 
kontrolės priemonių kūrimo ir taikymo 
temomis. 



 

 


