
 

 

Odontologijos asistentų  paklausa Jungtinė je Karalystė je auga 

Užtikrintos darbo vietos odontologijos asistentams Jungtinė je Karalystė je 

 

Stabili ir perspektyvi profesija – turiningos ir uţtikrintos ateities garantas. Nepelno organizacija 

„Working Futures“ nurodo, kad odontologijos asistentų  paklausa Jungtinė je Karalystė je augs. 

Per pandemiją daugelis uţsienio specialistų  išvyko iš JK, o pacientų  skaičius išaugo. Devynerius 

metus Londone veikianti ir apdovanojimų  pelniusi „Dental Tutors“ profesinio ugdymo mokykla 

pasitelkusi inovatyvius mokymo bū dus padeda studentams atrasti savo pašaukimą .  

 

Mokymo inovacijos ir studento sėkmė  – kertinė s vertybė s 

 

Gabija Balevičiū tė  (31) rytais į darbą eina su šypsena: „Kiekvienas pacientas individualus ir jo 

poreikiai saviti, todė l dabar visos mano darbo dienos įdomios ir unikalios.“ Daugiau nei metus 

ji dirba Milharboro odontologijos klinikoje, įsikū rusioje Londono „Canary Wharf“ verslo rajone.  

 

Tačiau dar prieš dvejus metus ji kiek sutrikusi klausė si įvadinė s paskaitos „Dental Tutors“ 

profesinė je mokykloje. Aibė  naujų  medicininių  terminų  ir didelis naujos informacijos kiekis ją 

suglumino. Tačiau ji buvo pasiryţusi įgyvendinti vaikystės svajonę  dirbti odontologe. Gabija 

baigė  informacijos ir komunikacijos studijas Vilniaus universitete. Į Angliją atvyko 2014 metais, 

dirbo maisto gamybos centro vadybininke „Asorti Food“ įmonė je Londono Bektono rajone. 

Pasak gabijos, „Dental Tutors“ vadovų  geranoriškumas ir mokymo bū das suteikė  pasitikė jimo 

savimi tę sti studijas. 

 

Ţinios, mokymo inovacijos ir studento sėkmė  – kertinė s „Dental Tutors“ profesinės mokyklos 

vertybė s. „Mū sų  kursai remiasi bendrąja Jungtinė s Karalystės odontologijos asistentų  rengimo 

programa, tačiau mes ją pateikiame išskirtiniu bū du“, – aiškino mokyklos steigė ja Aida 

Kromelytė .  

 

„Atė jau. Pamačiau. Padariau.“ Tokiu devizu vadovaujasi „Dental Tutors” steigė jai tobulindami ir 

plė sdami mokomosios medţiagos turinį. Vien skaitant tekstą sudė tinga suvokti abstrakčias 

idė jas. Mokyklos vadovai Aida Kromelytė  ir Simas Senovaitis ypatingą dėmesį skiria vizualiajai 

mokomajai medţiagai, kuri gali efektyviau paaiškinti esminius teiginius ir pagreitinti mokymosi 

procesą . Jie sukū rė  spalvingus ir anatomiškai tikslius trimačius animacinius filmus, kurie aiškina 

medicininius procesus ir sudomina net mėgė jus. 

 

https://www.unionlearn.org.uk/careers/dental-nurses
https://www.dental-tutors.com/


 

 

Jungtinė s Karalystė s Odontologijos asistentų  kokybė s vertinimo taryba (The National 

Examining Board for Dental Nurses) suteikė  „Dental Tutors“ teisę  vesti akredituotus kursus 

universitetinė je aplinkoje 2018 metais, o internetu – 2021.  

 

Odontologijos asistentų  alga pakilo  

 

Odontologijos asistento studijos Jungtinė je Karalystė je trunka metus. Todė l ši specialybė  

patraukli ne vien tiems, kas nori pradė ti karjerą odontologijos srityje, bet ir ketinantiems keisti 

profesiją .  

 

Karjeros pradţia patraukli ir tuo, kad į studijas uţsirašę  studentai išsyk gali pradė ti dirbti 

odontologijos klinikose, kur juos apmoko specialistai. „Nukrenta didelis rū pestis tiems 

studentams, kurie turi dirbi, kad galė tų  sumokė ti uţ savo pragyvenimą ar mokslo išlaidas“,–

kalbė jo A. Kromelytė .  

 

Mokykla palaiko profesinius ryšius su daugybe odontologijos klinikų  bei profesinių  organizacijų  

Jungtinė je Karalystė je. Jos darbuotojai padeda studentams rasti darbo vietas ir praneša apie 

profesinio tobulinimosi galimybes.  

 

JK odontologijos asistentų  paklausa auga. Vakarų  profesinio tobulinimosi asociacija (The 

Western Vocational Progression Consortium, WVPC) nurodo, kad per ateinančius penkerius 

metus odontologijos asistentų  darbo vietų  skaičius išaugs 8 procentais. 

 

Kaip teigia vienas pirmų jų  JK darbo skelbimų  svetainių  Reed.co.uk, odontologijos asistentų  

alga per pastaruosius metus pakilo 72 procentais. 2021 metais, priklausomai nuo darbo 

patirties, odontologijos asistentų  alga svyravo nuo £19 737 iki £30 615. 

 

Londone gyvenanti ir daugelį metų  vaikų  darţelio auklė toja dirbusi Jolita Medelinskienė  (36) 

norė jo keisti profesiją . Kartą internete jos ţvilgsnis uţkliuvo uţ profesinė s mokyklos skelbimo, 

kviečiančio tapti odontologijos asistente. Jolita uţsirašė  į kursus nedvejodama: „Sudomino 

mokyklos paţangus mokymo bū das, trumpa kursų  trukmė  ir galimybė  greitai susirasti darbą .“ 

 

Baigusi studijas, dar nelabai pasitikėdama savo jėgomis ir sunkiai suprasdama škotų  

odontologo anglų  kalbą , ji pradė jo dirbti asistente. „Stebė jau jo veiksmus, o mintyse vis 

prisimindavau mokomuosiuose filmukuose matytą veiksmų  eigą ir nuspėdavau, kokio 

instrumento reikė s gydytojui“, – keblią situaciją prisiminė  Jolita. 

 

https://www.nebdn.org/
https://www.nebdn.org/
https://dentistry.co.uk/2021/08/02/dental-nursing-roles-see-72-salary-increase-compared-to-last-year-says-recruitment-site/
https://www.dentalrecruitnetwork.co.uk/blog/2021/06/dental-nurse-salaries


 

 

Per dvejus metus darbo „Dental Design Studio“ Londone Jolita sulaukė  paaukštinimo. Ji tapo 

vyresniosios odontologijos medicinos seserimi ir dabar moko studentus, kurie atlieka praktiką 

klinikose. Jolita taip pat išmoko dirbti registratū roje. 

 

„Dental Tutors“ ypatingai akcentuoja studijų  kokybę  ir siekia uţtikrinti sėkmingą profesinės 

veiklos startą . „Jie tavę s vieno niekada nepalieka. Padeda studijuoti, pasiruošti egzaminams ir 

susirasti darbo praktiką arba darbą“, – kalbė jo Gabija. Ji pabrėţė , kad praktikos odontologijos 

kabinetuose jai buvo itin naudingos – padė jo įtvirtinti teorines ţinias. 

 

Padeda užsienio specialistams gauti kvalifikaciją JK 

 

„Dental Tutors“ taip pat siū lo profesinė s kvalifikacijos akreditavimo (Continuing Professional 

Development) kursus. Odontologė  Eriko Kajikuri iš Fukuoka miesto Japonijoje persikė lė  gyventi 

į Londoną . Daugiau nei dešimtmetį dirbusi odontologe, Eriko mylė jo savo profesiją . Jai patiko 

bendrauti ir padė ti pacientams. „Malonu matyti pacientus, kurie palieka kliniką laimingi. Noriu 

toliau dirbti mylimą darbą“, – kalbė jo Eriko.  

 

Jai didţiausios kliū tys buvo neţinojimas, kokie yra odontologijos specialisto akreditavimo 

reikalavimai JK bei ribotos anglų  kalbos ţinios. „Man labai patiko „Dental Tutors“ svetainė  

internete: programa aprašyta aiškiai. Mokomojoje medţiagoje gausu vaizdų  ir animacijos, tai 

padė jo man gilinti specialybė s ţinias“, – sakė  ji. 2021 metais Eriko sėkmingai baigė  

odontologijos asistentė s kursus.  

 

„Mes studentus palaikome kiekviename studijų  etape“, – kalbė jo A. Kromelytė . „Dental Tutors“ 

padeda uţsienio specialistams uţsiregistruoti Jungtinė s Karalystė s Bendrosios odontologijos 

taryboje (The General Dental Council, GDC). Ši registracija yra bū tina, jei odontologijos 

srities specialistai – asistentai, burnos higienistai, odontologai – nori dirbti pagal savo 

specialybę  JK.  

 

„Dental Tutors“ studentų  gretos auga. Į kursus uţsirašo vidurines mokyklas baigę  moksleiviai, 

odontologo kvalifikaciją Jungtinė je Karalystė je norintys įgyti specialistai ir karjerą keisti 

nusprendę  ţmonė s. 

 

 

Odontologijos asistento diplomas atveria duris norintiems siekti daugiau. Baigus papildomus 

mokslus galima gauti burnos higienisto, odontologijos terapeuto, dantų techniko, odontologijos 

klinikos vadybininko ir gydytojo odontologo diplomus.  

https://www.gdc-uk.org/


 

 

„Dental Tutors“ taip pat siūlo profesinės kvalifikacijos akreditavimo (angl. Continuing Professional 

Development) kursus. 

Aštuonerius metus veikiančią mokyklą „Dental Tutors“ pastebėjo ir įvertino profesinės 

organizacijos. 2020 metais „Corporate LiveWire“ taryba, vertinanti vietinių ir tarptautinių verslų 

pasiekimus, apdovanojo mokyklą „Kembridžo grafystės prestižo“ prizu. 

 

 

 

 

 


