ODONTOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO PACIENTAMS SU NEGALIA MODELIO
SUKŪRIMAS
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Pagerinti neįgaliesiems teikiamų odontologinės priežiūros paslaugų
prieinamumą ir kokybę: sukurti neįgaliesiems teikiamų odontologinės
priežiūros paslaugų modelį įgyvendinant bandomąjį projektą Vilniaus mieste
ir rajone.
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir
kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“
08.1.3-CPVA-V-607-03-0001
954.093,79 Eur
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika,
VšĮ Naujininkų poliklinika,
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
2018.02.01 – 2020.10.31

2016 m. statistikos duomenimis Vilniaus regione gyvena 9388 asmenys su sunkia negalia, kuriems nėra
užtikrintas tinkamas fizinis odontologinės priežiūros paslaugų prieinamumas. Dažnai neįgalieji neturi
galimybės pasinaudoti odontologinėmis paslaugomis dėl materialinių sunkumų, specializuoto transporto
stokos, o medicinos paslaugas teikiantys gydytojai nėra prisitaikę priimti judėjimo negalią turintį pacientą
tiek dėl kompetencijos stokos, tiek dėl nepritaikytos aplinkos.
Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientų namuose
neteikiamos, nes Lietuvoje nėra teisės akto, reglamentuojančio šių paslaugų teikimą, įstaigos neturi įrangos,
kuri būtų skirta odontologinių paslaugų teikimui paciento namuose.
Paslaugų prieinamumas pacientams su negalia VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos patalpose
yra apsunkintas dėl neįgaliesiems nepritaikytų liftų ir įėjimų bei trūkstamos infrastruktūros paslaugų teikimui.
Projekto tikslinė grupė - sunkią negalią turintys ir Vilniaus regione gyvenantys asmenys, kuriems pirminės
asmens sveikatos priežiūros paslaugas teiks projekto vykdytojas ir partneriai.
Projekto metu numatoma:
 suformuoti 2 mobilias brigadas VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje ir VšĮ Naujininkų poliklinikoje,
aprūpinant jas įranga, reikalinga teikti pirmines ambulatorines odontologines paslaugas namuose;
 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos infrastruktūrą pritaikyti patogesniam neįgaliųjų
judėjimui (rekonstruoti liftus ir įrengti pacientų kėlimo platformą prie vieno iš įėjimų į įstaigą) bei
sudėtingesnių odontologinių paslaugų teikimui (įrengti operacinę ir pacientų pabudimo palatą);
 parengti nuotolinių mokymų apie neįgaliųjų pacientų burnos priežiūros ypatumus programas ir
organizuoti nuotolinius mokymus higienistams ir kitiems specialistams;

 parengti rekomendacijas dėl odontologinės priežiūros paslaugų neįgaliesiems modelio tobulinimo.
Siekiami rezultatai

 3 parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai;
 3 viešosios sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose
pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra;

 800 pacientų, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas.

