GVIDAS JANKAUSKAS
Gydytojas odontologas, burnos chirurgas - burnos chirurgijos,
implantacijos paslaugos
Trumpa biografija:
2006-2008 m. atlikta burnos chirurgijos rezidentūra.
2005 m. atlikta pirminė rezidentūra.
2004 m. baigė Kauno medicinos universiteto studijos, įgijo
odontologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, gydytojo odontologo
specialybę.
Kvalifikaciją kėlė:

2015 m. – Pasaulinė periodontologijos konferencija
„EuroPerio8″. Konferencijos trukmė 18 valandų. Londonas, UK.
2014 m. – Pasaulinė implantologijos savaitė. Niujorkas, JAV.
2014 m. – Pasaulinis ITI implantologų draugijos narių
simpoziumas. Ženeva, Šveicarija.
2013 m. – Gydytojų odontologų draugijos mokslinė konferencija
„Moderni klasika odontologijoje“/Lietuva
2013 m. – 6-oji Respublikinė mokslinė praktinė konferencija
„Biomedicinos ir socialinių mokslų aktualijos mokslinių taikomųjų tyrimų kontekste“/Lietuva
2013 m. kursai „Master course in esthetic implant dentistry“.
2012 m. kursai „Zimmer institute dental implant Special Training“.
2012 m. Tarptautinė konferencija „Craniomandibular Disordes“.
2012 m. Tarptaitinė konferencija “ Today vs. the Future. Modern and future technologies“.
2012 m. Tarptautinė konferencija „Ketvirtasis Baltijos osteointegracijos akademijos kongresas BOA“.
2012 m. Tarptautinė konferencija „Quintessence Baltic Bruxismus“.
2011 m. Tarptautinė konferencija „Trečiasis Baltijos osteointegracijos akademijos kongresas BOA“.
2011 m. konferencija „Moderni temporomandibulinių sutrikimų diagnostika ir gydymas.
2010 m. Tarptautinis Baltijos osteointegracijos akademijos kongresas.
2010 m. konferencija „Iššūkiai ir pasiekimai restauracinėje ir funkcinėje odontologijoje“.
2008 m. konferencija „Modern implant dentistry: current concepts in surgical and prosthodontic
treatment“.
2008 m. kursai „The Icelandic Education Week, Straumann dental implant system“.
2008 m. konferencija „Burnos reabilitacija dantų implantais“.
2008 m. kursai „The Straumann Dental implant system“.
2008 m. konferencija „Estetiniai ir funkciniai sprendimai odontologijoje“.
2008 m. seminaras „Etiopathogenesis, morphology, diagnosis, differential diagnosis and surgical
treatment of congenital and acquired maxillofacial and occlusal defects“.
2007 m. konferencija „Maksimali estetika – biologinis suderinamumas estetinėse dantų restauracijose“.
2007 m. konferencijos „Implants in oral cavity“ ir „Diagnosis of oral cancer“.
2006 m. kursai „Temporomandibular disorders and occlusal factors“, „Evidence – based dentistry“,
„Orofacial pain physiology and modulation“, „Orofacial pain: research frontier the temporomandibular
joint“, „Pharmacological management of orfacial pain“.
2006 m. kursai „Dantų implantacija ir augmentacija“.
Publikacijos:
G. Jankauskas, Razukevičius, D. /Kodėl neveikia laidinė nejautra apatiniame žandikaulyje? //
Odontologų rūmų žinių klinikinės publikacijos // 2013m. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų
tarybos nutarimu ši publikacija buvo pripažinta geriausia ir pelnė apdovanojimą.
Razukevičius D., Jankauskas G., /Implantacija po danties traukimo//StomInfo// 2009m.
Jankauskas G., Razukevičius D., /Gydymo implantais planavimas// StomInfo// 2009m.
Jankauskas G., Labanauskaitė B., Vasiliauskas A., Haffar N./ Application of implants for orthodontic
purposes// Stomatologija:Baltic Dental and Maxillofacial Journal: Suplement: Baltic Compass OuluKaunas// 2006m.
Labanauskaitė B., Jankauskas G., Vasiliauskas A., Haffar N.,/ Implants for orthodontic anchorage. Metaanalysis// Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial journal// 2005m.
Skaityti pranešimai:

2017-05-04—2017-05-06 Pasaulinis ITI implantologijos simpoziumas 2017 – Pagrindiniai faktoriai,
lemiantys ilgalaikę sėkmę. Bazelis, Šveicarija.
2016-09-09—2016-09-10 tarptautinis BOA ir LSMU kongresas ir konsensuso konferencija gydytojams
odontologams ir odontologams specialistams.
2016-11-27—2016-11-29 Quintessence of periodontology and implantology 2016. Vilnius, Lietuva
2016-09-09—2016-09-10 Baltijos Osteointegracijos Akademijos tarptautinis implantologijos kongresas.
Lietuva
2016 04 30 Šiaulių skyriaus odontologų konferencija. Skaitytas pranešimas “Pataloginiai procesai burnos
ertmėje. Jų atsiradimo priežastys, diagnostika, gydymo taktika”. Šiauliai, Lietuva
2016-03-14—2016-03-17 Global implantology week 2016, NYU koledžas. Niujorkas, JAV.
2015-11-04—2015-11-09 Emirates Education Week. Master course in implant dentistry. Dubajus, JAV
2014.11.15 – Profesionalaus higienisto svarba odontologo praktikoje 2014. Skaitytas pranešimas “
Patologiniai procesai burnos ertmėje”.
2014.10.11 – Panevėžio regiono odontologų rūmų renginys. Skaitytas pranešimas „Burnos chirurgija
gyd. Odontologo darbe: problemos bei jų sprendimo būdai“.
2014.03.01 – Klaipėdos regiono odontologų rūmų renginys. Skaitytas pranešimas “Burnos chirurgija gyd.
Odontologo darbe: problemos bei jų sprendimo būdai”.
2013 m. – Gydytojų odontologų draugijos mokslinė konferencija „Moderni klasika odontologijoje“.
Skaitytas pranešimas „Vietinio nuskausminimo komplikacijos ir jų sprendimo būdai“ /Lietuva
2013 m. – 6-oji Respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Biomedicinos ir socialinių mokslų aktualijos
mokslinių taikomųjų tyrimų kontekste“. Skaitytas pranešimas „Dantų implantai – geresnė gyvenimo
kokybė“ /Lietuva
2012 m.- Ketvirtasis tarptautinis Baltijos Osteointegracijos Akademijos kongresas „What does it means
evidence based tratent planning with dental implants?“/Lietuva
2011 m.- Lietuvos odontologų rūmų renginiai Kauno, Šiaulių, Panevėžio skyriuose“Vietinio
nuskausminimo metodikos ir komplikacijos”/Lietuva
2010 m.- „Planning of treatment with dental implants“, „Unusual complications of local anaesthesia,
atraumatic teeth extraxtion“/ Koimbros universitetas, Portugalija.
2006 m. 2 – asis tarptautinis kongresas „Baltic Compass Oulu – Kaunas “Implantai ortodontijoje“ /
Lietuva
2004 m. Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencija „Angle III klasės sąkandžio
anomalijų etiologija, diagnostika ir gydymas“/ KMU/ Lietuva
2004 m. Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencija „Implantai ortodontijoje“/ KMU/
Lietuva
Yra Veido ir žandikaulių chirurgų draugijos narys, „Lietuvos nacionalinės estetinės odontologijos draugijos“
narys, ITI („International Team for Implantology“) narys, Lietuvos Odontologų rūmų narys, Baltijos
Osteointegracijos akademijos narys.
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