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Priemonės pavadinimas

Registruoti ir licencijuoti  fizinius asmenis 

(odontologus ir burnos priežiūros specialistus), 

vykdyti fizinių asmenų (odontologų ir burnos 

priežiūros specialistų) licencijų sąlygų laikymosi 

priežiūrą

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1. Vertinti odontologų ir burnos priežiūros specialistų pateiktas paraiškas ir dokumentus spaudo numeriui 

gauti vertinti odontologų ir burnos priežiūros specialistų pateiktas paraiškas ir dokumentus odontologijos ir 

burnos priežiūros specialisto  praktikos licencijai, jos dublikatui išduoti, patikslinti išduotos licencijos 

duomenis (rekvizitus), registruoti SVEIDROS posistemėje METAS  odontologijos ir burnos priežiūros 

specialistų praktikos licencijas, dublikatus, patikslintas licencijas, šiuos duomenis pateikti LICREG bei skelbti 

aktualius licencijų sąrašus Lietuvos Respublikos odontologų rūmų interneto svetainėje

2. Vertinti odontologų ir burnos priežiūros specialistų pateiktus pranešimus apie profesinės kvalifikacijos 

tobulinimą ir atitinkamą odontologijos ir burnos priežiūros specialisto praktiką ir priimti sprendimus dėl 

odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijų sąlygų laikymosi priežiūros: patvirtinti licencijuojamos 

veiklos sąlygų laikymąsi, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą bei atnaujinti 

sustabdytų licencijų galiojimą, registruoti SVEIDROS posistemėje METAS visus sprendimus, priimtus atlikus  

odontologijos ir burnos priežiūros specialistų praktikos licencijų turėtojų licencijuojamos veiklos sąlygų 

laikymosi priežiūrą, šiuos duomenis pateikti LICREG bei skelbti aktualius licencijų, nurodant jų aktualų 

galiojimo statusą, sąrašus Lietuvos Respublikos odontologų rūmų interneto svetainėje
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Licencijuoti odontologinės priežiūros (pagalbos) 

įstaigas

Vykdyti Rūmų narių narystės mokesčio kontrolę

Registruoti ir įtraukti fizinius asmenis (odontologus ir 

burnos priežiūros specialistus) į  Rūmų narių sąrašą  

Rengti odontologų ir burnos priežiūros specialistų 

profesinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimą

Vykdyti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų 

licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą

Vykdyti pacientų prašymų/skundų dėl odontologinės 

priežiūros (pagalbos) paslaugų kokybės nagrinėjimą

3. Vertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų prašymus ir privalomus dokumentus dėl Odontologinės 

priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos išdavimo, tikslinimo, sustabdymo, panaikinimo, dublikato išdavimo, 

sustabdytos paslaugos panaikinimo, parengti protokolus apie priimtus sprendimus, išrašyti licencijas. 

Licencijoje nurodytus duomenis registruoti SVEIDROS posistemėje METAS bei skelbti Lietuvos Respublikos 

odontologų rūmų interneto svetainėje

 4. Planinių ar neplaninių odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų tikrinimų dėl licencijuojamos veiklos 

sąlygų laikymosi priežiūros metu tikrinti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos teiktus dokumentus, 

surašyti licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros aktą, įvertinti ir nustatyti, ar Įstaigos 

odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas teikia pagal teisės aktų reikalavimus, 

taikyti poveikio priemones įstaigoms, esant poreikiui.

5. Atliekamų planinių ir neplaninių patikrinimų metu teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms, 

teikiančioms licencijuojamas odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas, 

metodinę pagalbą

6. Įvertinti pacientų ar jų atstovų prašymus/skundus ir jų pagrindu atlikti  odontologų ar burnos priežiūros 

specialistų profesinės etikos ir/ar suteiktų paslaugų kokybės klinikiniu požiūriu vertinimą.

7.  Teikti rekomendacijas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms odontologinių paslaugų kokybei 

gerinti

8. Atlikti Rūmų narystės mokesčio surinkimo analizę, Rūmų nariams siųsti priminimus apie narystės mokestį 

ar susidariusią skolą el. paštu ir/ar sms žinutėmis, susisiekti telefonu su Rūmų nariais dėl skolos

9. Priimti odontologų ir burnos priežiūros specialistų pateiktus prašymus tapti Rūmų nariu, išduoti Rūmų 

nario pažymėjimus

10. Organizuoti Rūmų narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą
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Spręsti odontologinės veiklos gerinimo klausimus

Rūpintis visuomenės švietimu

Būti FDI, CED organizacijų nariu 13. Dalyvauti FDI, CED organizacijų rengiamuose renginiuose kaip aktyvus jų narys, dalyvauti CED Infekcijos 

kontrolės ir atliekų tvarkymo darbo grupės bei E-sveikatos darbo grupės veikloje. 

11. Rengti teisės aktų projektus gydytojų odontologų, gydytojų odontologų specialistų ir burnos priežiūros 

specialistų veiklos ir odontologinės priežiūros (pagalbos) klausimais

12. Organizuoti visuomenės švietimą, skleidžiant aktualią informaciją burnos sveikatos klausimais 

internetiniame puslapyje, rengiant įvairius profilaktikos renginius visuomenei.
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