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DABARTINĖS PAREIGOS: 

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgas, UAB „Kauno implantologijos centras“  

PROFESINĖ SPECIALIZACIJA 

Apatinio smilkininio žandikaulio sąnario (TMJ) chirurgija, ortognatinė chirurgija, kaulo rekonstrukcinės 

operacijos, implantavimas. 

PROFESINĖ NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE 

Tarptautinė burnos, veido ir žandikaulių chirurgų asociacija (International Association of Oral and 

Maxillofacial Surgeons), narys; 

Europos kranio, veido ir žandikaulių chirurgų asociacija (European Association for Cranio Maxillo Facial 

Surgery), narys; 

Lietuvos veido ir žandikaulių chirurgų asociacija, narys; 

Tarptautinė implantologų komanda (International Team of Implantology), narys; 

Lietuvos odontologų rūmai, narys. 

KALBOS 

Lietuvių – gimtoji, anglų – laisvai, rusų – laisvai. 

IŠSILAVINIMAS 

2002-2005 Kauno medicinos universitetas, medicinos mokslų daktaro disertacija tema ,,Apatinio 

žandikaulio kampo lūžimų klinikos ir diagnostikos ypatumai bei gydymo efektyvumo tyrimai” 

2000-2002 Kauno medicinos universitetas, tretinė rezidentūra, Kranio-veido ir žandikaulių chirurgija 

1998-2000 Kauno medicinos universitetas antrinė rezidentūra, burnos chirurgija 

1997-1998 Kauno Kalniečių poliklinika, pirminė rezidentūra 

1992-1997 Kauno medicinos universitetas, Stomatologijos fakultetas 



KONGRESAI IR KURSAI 

2015-10-05-2015-10-08 stažuotė pas prof. Gerhard Undt, artrostopinės ir atviro apatinio smilkininio 

žandikaulio sąnario (TMJ – terporomandibular joint) chirurgijos kurse, Vienoje (Austrija). Kursą organizavo 

S.O.R.G. (Strasbourg Osteosythesis Research Group) kartu su Burnos, kranio –veido ir žandikaulių 

chirurgijos ligonine bei Vienos medicinos universitetu. 

2014-11 Larry Wolford (USA) TMJ kursai, Madridas, Ispanija (Hospital Universitario La Paz) 

2014-04-24-2014-04-26 Pasaulinis implantologijos simpoziumas 2014, Tarptautinė implantologų komanda 

(ITI), Ženeva, Šveicarija. 

2013-05-12 - 2013-05-19 kursai „Arthroscopic and Open Temporomandibular Joint Surgery“. Kinija. 

2013-01-30 - 2013-02-01 kursai “Master course in esthetic implant dentistry”/D. Buser, U. Belser/ 

Šveicarija. 

2012-08-27 - 2012-09-01 X-tasis pasaulinis kongresas apie miego apnėją "Updates on Ronchopathy and 

Sleep Respiratory Disorders". Roma, Italija. 

2012-07-08 – 2012-07-21 kursai „Arthroscopic and Open Temporomandibular Joint Surgery“. Kinija. 

2011-10-08 - 2011-10-11 - kursai "Arthroscopic and Open Temporomandibular Joint Surgery - Basic and 

New Horizons". Austrija, Viena. 

2011-08-24 Straumann seminaras "Efektyvus membranų naudojimas". Barselona, Ispanija. 

2010-05-20 – 2010-05-22 - septintasis Baltijos plastinės ir veido  - žandikaulių chirurgijos asociacijos 

kongresas. Ryga, Latvija. 

2010-05-15 – 2010-05-16 - kursai "Appearance, Orthodontics, and Estethic concepts in Orthodontics". Sankt 

Peterburgas, Rusija. 

2010-05-07 KMU Veido ir žandikaulių chirurgijos bei Lietuvos veido ir žandikaulių chirurgų draugijos 

mokslinė praktinė konferencija "Žandikaulių atstotomoji chirurgija". Kernavė, Lietuva. 

2010-04-14 – 2010-04-17 - pasaulinis ITI simpoziumas bei kursai, tema "Implantacija estetinėje zonoje. 

Kaulo augmentacija". Ženeva, Šveicarija. 

2010-03-15 – 2010-03-20 - konferencija "Hareaus dienos Egipte". Šarm el Šeichas, Egiptas. 

2010-01-13 – 2010-01-15 "Master's Course in GBR and Sinus Grafting Procedures." Prof. Daniel Buser 

Chairman. Berno universiteto Burnos chirurgijos ir stomatologijos fakultetas. Šveicarija. 

2009-09-25 – 2009-09-27 - pirmoji "Baltijos jūros ortognatinės chirurgijos ir ortodontijos konferencija". 

Vilnius, Lietuva. 

2009-10-29 – 2009-10-30 "Kaulo augmentacija ir minkštųjų audinių plastika". Prof. Dr. F. Khoury 



2008-04-10 – 2008-04-12 - tarptautinė specializacijos ir pažangos konferencija "Burnos, veido ir žandikaulių 

bei burnos chirurgijos etiopategenezė, morfologija ir diagnozė. Įgimtų ir įgytų žandikaulio ir sąkandžio 

defektų diagnozės ir chirurginio gydymo diferenciacija". Varšuva, Lenkija. 

2008-11-28 – 2008-11-29 BioHorizons Azijos - Ramiojo vandenyno regiono simpoziumas. Bankokas, 

Tailandas. 

2007-03-29 – 2007-03-31 "Trečiasis Rytų Europos dantų implantacijos kongresas." Lvovas, Ukraina. 

2006-05-11 "Ukrainos implantologijos konferencija. Oseointegracija." Kijevas, Ukraina. 

2004-09-03 – 2004-09-04 "Įgimtų veido anomalijų gydymas: lūpos nesuaugimas." Ryga, Latvija. 

LAIMĖJIMAI 

2013  Geriausios „Odontologų rūmų žinių“ klinikinės publikacijos laimėjimas, Razukevičius, D., 

Jankauskas, G; „Kodėl neveikia laidinė nejautra apatiniame žandikaulyje?“  

2004 J. von Szymanovski vardo laimėjimas  už geriausią mokslinį straipsnį „Damage of Inferior 

Alveolar Nerve in Mandible Fracture Cases“. 

2002 Geriausias metų dėstytojas. Kauno medicinos universitetas, Odontologijos fakultetas  

PASKAITOS 

2015-10-09 Gydytojų odontologų draugijos konferencija „Odontologija XXI amžiuje – kuria kryptimi 

einame“. Pranešimas „Kaip mes suprantame SAŽS 21-ame amžiuje?“ Druskininkai, Lietuva. 

2015-10-02 LSMU Medicinos akademijos Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos bei Lietuvos veido ir 

žandikaulių chirurgų draugijos mokslinė praktinė konferencija „Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario 

patologija“. Pranešimas „Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario disko dislokacija“ Birštonas, Lietuva 

15-08-2015 Pranešimas tarptautiniame kongrese „Estetika, endodontologija ir implantacija šiandien“, 

Biškekas, Kirgistanas               

2015-05-29 /  2015-05-30 LR odontologų rūmų XI tarptautinis kongresas „Burnos ligų profilaktika ir 

reabilitacija“. Pranešimas „Šiuolaikinis požiūris į smilkininio apatinio žandikaulio sąnario chirurginį 

gydymą“. Druskininkai, Lietuva. 

2015-05-09 LOOD tarptautinė konferencija „Komplikacijų prevencija ortopedinėje odontologijoje". 

Pranešimas "Chirurgo požiūris į smilkininio apatinio žandikaulio sąnario gydymą". 

2014-10-22 / 2014-10-24 II Tarptautinis Baltarusijos odontologų kongresas. Pranešimas „Smilkininio 

apatinio sąnario disfunkcija“. Baltarusija. 

2014-10-11 Pranešimas „Senas naujas požiūris į smilkininį apatinio žandikaulio sąnario chirurginį gydymą“. 

Panevėžys, Kaunas 



2014-09-13 Konferencija „Kineziterapeutų klinikinės praktikos aspektai“. Kartu su gyd. A. Auškalniu 

skaitytas pranešimas „Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario disfunkcija“. Kaunas, Lietuva. 

2014-09-06 BOA konferencija „Naujovės dantų implantacijoje 2014“. Pranešimas „Apatinio alveolinio 

nervo lateralizacija ir implantacija“. Kaunas, Lietuva. 

2014-04-16 Konferencija „OMAS diagnostika ir gydymas: platesnis požiūris“. Pranešimas „Veido ir 

žandikaulių chirurgo vaidmuo gydant OMAS. Ortognatinių operacijų principai“. Lietuva. 

2014-04-04 VšĮ „Praktinė odontologija“ organizuojama kasmetinė konferencija „Naujovės ir aktualijos 

odontologo praktikoje“, paskaita „Senas naujas požiūris į smilkininio apatinio žandikaulio sąnario chirurginį 

gydymą“. Palanga, Lietuva 

2014-03-01 „LROR Klaipėdos teritorinio skyriaus seminaras“. Skaityta bendra paskaita su gyd. A. 

Auškalniu  „Smilkininis apatinio žandikaulio sąnarys, gydymo protokolas: kada gali padėti konservatyvus 

gydymas, kada reikalinga chirurgine intervencija?“. Klaipėda, Lietuva. 

2013-12-13  „Lietuvos ortodontų sąjugos konferencija“. Pranešimas „Naujas požiūris į smilkininį apatinio 

žandikaulio sąnarį“. Kaunas, Lietuva. 

2013-12-07  Kasmetinė konferencija „How to Ensure Success in Clinical Practice: Complex Treatment 

Steps“. Pranešimas „Bone reconstruction in implantology”. Ryga, Latvija. 

2013-11-30  Odontologų Rūmų Kauno teritorinio skyriaus konferencija „Aktualūs klausimai 

odontologijoje“. Pranešimas „Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario gydymas. Nauji ir seni gydymo 

metodai“. Kaunas, Lietuva. 

2013-10-11 - 2013-10-12 Gydytojų odontologų draugijos mokslinė konferencija „Moderni klasika 

odontologijoje“. Pranešimas „Seni iššūkiai ir naujas požiūris į smilkininio apatinio žandikaulio sąnario 

gydymą“. Druskininkai, Lietuva. 

2013-10-05  Vesti kursai „Dantų implantacijos ir kaulo augmentacijos kursai“. 

2013-04-19 - 2013-04-20 LR odontologų rūmų renginys "Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje". 

Pranešimas „Apatinio alveolinio nervo lateralizacija ir vienmomentė implantacija“. Palanga, Lietuva. 

2012-10-25 - 2012-10-27 pirmoji tarptautinė Rytų Europos konferencija "Kraniomandibulinių sutrikimų 

tarpdisciplininiai aspektai". Pranešimas "Okliuzijos įtaka miego kokybei. Efektyvus obstrukcinės miego 

apnėjos gydymo metodas". Kaunas, Lietuva. 

2012-09-07 - 2012-09-08 ketvirtasis tarptautinis Baltijos osteointegracijos kongresas (BOA). Pranešimas 

"Kaulinių defektų rekonstrukcija ksenogeniniu ir autogeniniu kaulu". Kaunas, Lietuva. 

2012-06-01 - 2012-06-02 LR odontologų rūmų tarptautinis  kongresas "Odontologija šiandien ir rytoj". 

Pranešimas "Ortognatinė chirurgija. Sąkandžio įtaka miego kokybei - pagalba nuo ankstyvos mirties". 

(Obstrukcinė miego apnėja). Druskininkai, Lietuva. 



2012-05-12 Baltijos osteointegracijos akademijos (BOA) mokslinė konferencija "Druskininkai 2012". 

Pranešimas "Kaulinių defektų rekonstrukcija ksenogeniniu ir autogeniniu kaulu". Druskininkai, Lietuva. 

2012-04-20 - 2012-04-21 LR odontologų rūmų renginys "Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje". 

Pranešimas "Rezorbuoto kaulinio audinio atstatymai: ksenogeninis ar autogeninis kaulas". Palanga, Lietuva. 

2012-01-28  LR odontologų rūmų Šiaulių teritorinio skyriaus seminaras. Pranešimas "Sąkandžio įtaka miego 

kokybei". Šiauliai, Lietuva. 

2011-12-10 LR odontologų rūmų renginys "Naujienos odontlogijoje". Pranešimas "Sąkandžio įtaka miego 

kokybei". Kaunas, Lietuva. 

2011-10-29 LR odontologų rūmų renginys "Naujienos odontlogijoje". Pranešimas "Vietinio nuskausminimo 

komplikacijos ir sprendimo būdai". Kaunas, Lietuva. 

2011-10-22 - konferencija "Estetika, funkcija ir pažangios technologijos odontologijoje". Skaitytas 

pranešimas "Sąkandžio įtaka miego kokybei - pagalba nuo ankstyvos mirties". Kaunas, Lietuva. 

2011-09-29 - 2011-10-01 - trečiasis Baltijos osteointegracijos kongresas. Pranešimas "Kaulinių defektų 

rekonstrukcija ksenogeniniu ir autogeniniu kaulu". Kaunas, Lietuva. 

2010-09-10 – 2010-09-11 - antrasis Baltijos osteointegracijos kongresas "Nauji pasiekimai dantų 

implantacijoje". Pranešimas "Rezorbuoto kaulinio audinio atstatymas: ksenogeninis ar autogeninis kaulas." 

Kaunas, Lietuva. 

2008-10-04 - seminaras, skirtas gydytojams odontologams, burnos priežiūros specialistams. Pranešimas 

tema  ,,Įvairios atrofuoto žandikaulio rekonstrukcinės metodikos implantologijoje“. 

2008-09-06 - konferencija ,,Burnos reabilitacija dantų implantais“. Pranešimas tema ,,Sudėtingos sąlygos, 

atliekant viršutinio žandikaulio sinuso pakėlimo operacijas“. Kaunas, Lietuva. 

2007-04-20 - gydytojų odontologų draugijos mokslinė praktinė konferencija ,,Endodontologija 

odontologinėje praktikoje“. Mokslinis pranešimas „Ar periapikalinė chirurgija-alternatyva nesėkmingam 

konservatyviam endodontiniam gydymui?“ 

2007-25-26 - tarptautinis odontologijos kongresas.  Paskaita tema ,,Dantų implantavimas atrofuotame 

žandikaulyje.“ Druskininkai, Lietuva. 

2007-02-09 - gydytojų  odontologų draugijos mokslinė praktinė konferencija ,,Modernių technologijų 

taikymas odontologijos praktikoje“. Pranešimas ,,Atrofuotų žandikaulių rekonstrukcija implantologijoje.“ 

Kaunas, Lietuva. 

2005-09-09 – 2005-09-10 - tarptautinė konferencija. Pranešimas tema ,,Implantacijos galimybės  viršutinio 

žandikaulio distaliniame segmente“. Kaunas, Lietuva. 

PROFESINĖS PUBLIKACIJOS 



1. Razukevičius, D., Jankauskas, G; Kodėl neveikia laidinė nejautra apatiniame žandikaulyje? // Odontologų 
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Institution "Odontologijos studija", Lithuanian Dental Society, Latvian Dental Association et al.. (5th 

session). ISSN 1392-8589. 2006, t. 8, suppl. 1, p. 44-45. 
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7. Razukevičius, D.; Kubilius, R. Sinus lifting technique in vertical bone defects in the posterior maxilla with 

osteotomes // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal : Supplement : “Baltic Compass” Oulu 

– Kaunas : 2nd international congress of odontology and maxillofacial surgery : Kaunas, Lithuania, 9-10 

June, 2006=2-asis odontologų ir veido bei žandikaulių chirurgų tarptautinis kongresas : 2006 birželio 9-10, 

Kaunas, Lietuva : programa/programme; santraukos/abstracts. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos 

studija". (Santraukos/abstracts). ISSN 1392-8589. 2006, vol. 8, no. 1, suppl. 2, p. 15, abstract no. 21. 

8. Razukevičius, D., Kubilius, R.;.Viršutinio žandikaulio ančio pakėlimas atliekant implantaciją // Stominfo. 

2006, Nr. 4, p. 10-15. 

9. Razukevičius, D. Žandikaulių osteodistrakcija implantologijoje // Stominfo. (Implantologija). ISSN 1822-

3087. 2006, Nr. 6, p. 21-24. 



10. Razukevičius, D. Apatinio žandikaulio kampo lūžimų diagnostikos ir klinikos ypatumų bei gydymo 

efektyvumo tyrimai : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, odontologija (08 B) / Dainius Razukevičius 

; Kauno medicinos universitetas ; mokslinis vadovas: Gintautas Sabalys; Konsultantas: Ričardas Kubilius. 

Kaunas : Kauno medicinos universitetas, 2005. 125 lap. : iliustr.. 

11. Razukevičius, D.; Sabalys, G.; Kubilius, R..Comparative Analysis of the effectiveness of the mandibular 

angle fracture treatment methods / Dainius Razukevičius, Gintautas Sabalys, Ričardas Kubilius // 

Stomatologija, Baltic dental and maxillofacial journal.(Scientific articles). ISSN 1392-8589. 2005, vol. 7, no. 

2, p. 35-39. 

12. Razukevičius, D.,Kubilius, R. Dantų implantacijos operacijos viršutinio žandikaulio distalinėje dalyje // 

Stomatologija, Baltic dental and maxillofacial journal. Supplement : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". 

(Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2005, t. 7, Nr. 3, p. 15-18. 

13. Razukevičius, D., Kubilius, R.;.Dantų implantacijos planavimas // Stomatologija, Baltic dental and 

maxillofacial journal.(Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2005, t. 7, Nr. 2, suppl, p. 15-16. 

14. Razukevičius, D. Studies on the diagnostics of mandibular angle fractures, their clinical peculiarities and 

the effectiveness of tratment = Apatinio žandikaulio kampo lūžimų klinikos ir diagnostikos ypatumai bei 

gydymo efektyvumo tyrimai : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, odontology (08 B) / 

Dainius Razukevičius ; Kaunas University of Medicine. Kaunas, 2005. 40 p. : lent, pav.. 

15. Razukevičius, D. Burnos dugno rekonstrukcija po chirurginio piktybinių navikų gydymo : [skaitytas 

pranešimas] // Veido ir kaklo funkcinė ir estetinė rekonstrukcija : tarptautinės konferencijos pranešimų 

tezės/programa, 2004 m. balandžio 23 d. Klaipėda, Klaipėdos ligoninė=the international conference 

program, 23rd of April 2004, Klaipėda hospital. Klaipėda : Klaipėdos ligoninė, 2004. 

16. Razukevičius, D. Damage of Inferior Alveolar Nerve in Mandible Fracture Cases  // Stomatologija : 
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17. Razukevičius, D.; Mackevičiūtė-Nil, K.; Urbutienė, E. Sergamumas veido ir žandikaulių srities 

piktybiniai navikais // Stomatologija : Baltic dental and maxillofacial journal. (Klinikinė praktika). ISSN 

1392-8589. 2004, t. 6, Nr.4 (supplement), p. 24-25. 

18. Razukevičius, Dainius. Apatinio žandikaulio kampo lūžimų aktualijos / D. Razukevičius // 

Stomatologija, Baltic dental and maxillofacial journal.(Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2003, t. 5, Nr. 

2, p. 29-30. 

 


