Vaidas Varinauskas

Gydytojas burnos chirurgas

2005 m. baigė Kauno medicinos universiteto Odontologijos fakultetą ir įgijo gydytojo odontologo
specialybę.

2005 - 2006 m. atliko gydytojo odontologo internatūrą Klaipėdos universitetinės ligoninės Veido
ir žandikaulių chirurgijos skyriuje.

2009 m. baigė burnos chirurgijos rezidentūros programą Kauno medicinos universitete ir įgijo
gydytojo burnos chirurgo specialybė.

Praktinė ir mokslinė veikla

Nuo 2006 m. vadovauja Gargždų odontologijos klinikai "Dentikulas".

Nuo 2006 m. yra Lietuvos Veido ir žandikaulių chirurgijos Draugijos narys.
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Nuo 2007 m. ITI (Tarptautinė dantų implantologų draugija) narys.

Nuo 2007 m. dėsto burnos chirurgijos kursą Kauno medicinos universiteto Odontologijos
fakulteto studentams.

Nuo 2009 m. Baltijos osteointegracijos akademijos (BOA) narys.

Nuo 2009 m. Kauno medicinos universiteto klinikų burnos chirurgas.

Nuo 2009 m. yra Kauno medicinos universiteto doktorantas, ruošiantis Odontologijos mokslų
daktaro disertaciją bedančių žandikaulių reabilitacijos implantais tema.

2009 - 2010 metais vadovauta dviems bakalaurantų darbams Kauno kolegijos Dantų
technologijos katedroje protezų ant dantų implantų gamybos tematika.

2014 m. apgynė daktaro disertaciją „Funkcinis simetriškų dantų implantų ir fiksuoto protezo
konstrukcijos perkrovos bedančiame žandikaulyje tyrimas baigtinių elementų metodu“.

Kursai, seminarai, skaityti pranešimai

2012 06 06-09 Viena (Austrija). Kongresas "Europerio7".

2012 05 04-05 Vilnius. Kongresas "Dantų implantacija: skirtingi požiūriai siekiant tobulumo".

Straipsnis su bendraautoriais "Apatinio žandikaulio rekonstrukcija šeivikaulio autotransplantu:
literatūros apžvalga" moksliniame žurnale "Sveikatos mokslai" 2012;22(3):170-174.
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2011 10 12-15 Atėnai (Graikija). 20-tasis Europos osteointegracijos asociacijos suvažiavimas.

2011 05 26-28 Kaunas. Tarptautinės Sveikatos mokslų konferencijos Odontologijos sekcijos
studentų mokslinių darbų vertinimo komisijos narys.

2011 04 30 Druskininkai. BOA konferencija "Druskininkai 2011" periimplantitų prevencijos ir
gydymo tematika.

2011 04 16 Vilnius. Kursas "Periodontologinių pacientų protezavimas. Ilgalaikiai funkciniai ir
estetiniai rezultatai".

2011-04-09 Kaunas. Lietuvos burnos higienistų draugijos respublikinėje konferencijoje skaitytas
pranešimas tema „Dantų implantacijos galimybės Lietuvoje, praktinė patirtis“.

Straipsnis „CASE REPORT: INFERIOR ALVEOLAR NERVE INJURY DUE TO ROOT CANAL
TREATMENT, DIAGNOSIS AND TREATMENT POSSIBILITIES" moksliniame žurnale
„Sveikatos mokslai“ 2011;21(2): 56-61.

2011 02 04 Kaunas. ZFX Baltic kursas " Skaitmeninio modelių skanavimo ir modeliavimo
technologijų panaudojimo galimybės gaminant dantų protezus".

2010 12 02-04 Varšuva (Lenkija). EACMFS kursas „Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario
patologija ir chirurginio gydymo galimybės ".

2010 10 29 Birštonas. Lietuvos Veido ir žandikaulių chirurgų draugijos mokslinė konferencija
"Galvos ir kaklo navikai".
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2010 10 06-09 Glazgas (Škotija). 19-asis Europos osteointegracijos asociacijos suvažiavimas.

2010 05 07 Kernavė. Lietuvos Veido ir žandikaulių chirurgų draugijos mokslinė konferencija
"Žandikaulių atstatomoji chirurgija".

2010 03 17 Kaunas. Mokslinė konferencija „Galvos-kaklo piktybinių navikų šiuolaikinė
diagnostika ir gydymas".

Straipsnis „Dental implants in diabetic patients" moksliniame žurnale „Sveikatos mokslai“
2010;(3):3080-4.

2010 03 19-20 stendinis pranešimas 14th DENTSPLY Friadent World Symposium Barselonoje
(Ispanija).

Straipsnis „The most challenging phlegmons of mandibular area: an analysis of 187 cases“
moksliniame žurnale „Sveikatos mokslai“ 2009;(6):2795-8.

2009 11 19-21 Varšuva (Lenkija). EACMFS kursas „Galvos ir kaklo srities onkologija".

2009 10 3 Kaunas. Krizių tyrimo centro kursas "Ūmios būklės odontologo praktikoje".

2009 07 12-13 Kaunas. Pirmasis tarptautinis BOA kongresas “Atidus žvilgsnis į šiuolaikinės
burnos implantologijos pokyčius” skaitytas pranešimas tema „Netiesioginis sinusliftingas:
lengvas ir efektyvus“.

2009 06 04-06 Stokholmas (Švedija). Kongresas “Europerio6“.
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2009 01 19-20 Basel (Šveicarija). Kursas "Straumann dantų implantai, jų galimybės".

2008 11 6-8 Vilnius. 3-oje Baltijos šalių odontologijos mokslinėje konferencijoje pristatytas
stendinis pranešimas „Cantilevered prostheses fixation elements on two dental implants
analysis“.

2008 05 15-17 Talinas (Estija). 6-asis Baltijos šalių veido žandikaulių ir plastikos chirurgų
asociacijos kongresas.

2008 05 12-14 Talinas (Estija). AOCMF kursas “Veido traumatologija”.

2008 04 10-12 Varšuva (Lenkija). EACMFS kursas „Ortognatinė chirurgija ir galvos-veido
įgimtos anomalijos“.

2008 02 23 Vilnius. Mokslinė praktinė konferencija "Periodontologijos aktualijos".

Straipsnis "Strength analysis of fixation screws of Ankylos implants systems cantilevered
protheses" žurnale "Mechanika" 2008:110-113.

2007 11 17 Vilnius. Seminaras "Minkštųjų ir kietųjų audinių plastika implantologijoje". Lektorius
Michael Stiller.

2007 10 25-27 Barselona (Ispanija). 16-asis Europos osteointegracijos asociacijos
suvažiavimas.

2007 01 29-30 St. Cristina (Italija). Seimaras "Friadent dantų implantai. Minkštųjų audinių
plastika. Kietųjų audinių augmentacijos galimybės. Odontologijos klinikos marketingas."
Lektorius Jan Kielhorn.
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Straipsnis "Investigation of temporary bridges prostheses" žurnale "Medžiagotyra"
2006;12(3):226 – 229.

2006 11 17-18 Kaunas. Seminaras "Implanto ir protezo atramos diametro
įtaka
raudona-balta spalvų estetikai. Vieno etapo vertikali augmentacija
su apvaliais kaulo
transplantatais"

2006 10 9-10 Ohringen/Mannheim (Vokietija). Praktinis kursas "Friadent dantų implantų
koncepcija ir panaudojimo galimybės".

2006 06 3-4 Ryga (Latvija). Įžanginis dantų implantacijos kursas. Lektoriai Peter Apse ir Girts
Salms.

2006 04 21-22 Ryga (Latvija). Pirmajame Baltijos šalių studentų medicinos moksliniame
kongrese pristatytas stendinis pranešimas ”Post-and–core” foundation for multi-canal teeth
building technique using “Protaper” mono-cone gutta percha points”.

Straipsnis „Analysis of odontogenic cysts of the jaws“ žurnale „Medicina“ 2006;42(3):201-7.

Straipsnis "Skausmo, sergant odontogeninės kilmės cistomis, diferencinė diagnostika" žurnale
"Skausmo medicina" 2005;2(11):14-15.

Straipsnis "Žandikaulių folikulinių cistų analizė" žurnale "Stomatologija" 2005;7(2):10-12.

2005 05 19-21 Kaunas. 5-ajame Baltijos šalių veido žandikaulių ir plastikos chirurgų asociacijos
kongrese skaitytas pranešimas „Localization, clinic and treatment of odontogenic cysts of the
jaws".
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2005 05 13-15 Ryga (Latvija). 54-oje tarptautinėje studentų mokslinių tyrimų konferencijoje
pristatytas pranešimas "Investigation of physical properties of temporary bridges".

2005 04 27-05 05 Kaunas. Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencijoje
pristatytas pranešimas"Išimamų protezų perbazavimui naudojamų medžiagų kompleksinis
savybių tyrimas".

2005 04 10 Kopenhaga (Danija). SCADA asociacijos skandinavijos šalių odontologų studentų
klinikinių darbų apžvalgoje pristatytas stendinis pranešimas.

2004 04 19-30 Kaunas. Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencijoje
pristatytas pranešimas "Laikinų tiltų fizikinių savybių kompleksinis tyrimas".
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