LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ 2017 M. VEIKLOS

ATASKAITA
BENDROJI DALIS
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau – Rūmai) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris vienija gydytojus odontologus ir burnos priežiūros specialistus
bei įgyvendina jų savivaldą. Rūmų funkcijas, valdymo, veiklos ypatumus apibrėžia ir nustato Lietuvos
Respublikos Seimo 2003 m. gruodžio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymas Nr.
IX-1929.
Rūmų funkcijos:
1) prižiūrėti, kad Rūmų nariai tinkamai atliktų savo profesines pareigas, laikytųsi Odontologų
profesinės etikos kodekso ir Rūmų statuto;
2) teisės aktų nustatyta tvarka išduoti odontologijos praktikos licencijas, burnos priežiūros
specialisto praktikos licencijas, sustabdyti ir panaikinti šių licencijų galiojimą, panaikinti licencijų galiojimo
sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, išduoti licencijos dublikatą, patikslinti licencijos rekvizitų
duomenis;
3) teisės aktų nustatyta tvarka registruoti informaciją apie Europos Sąjungos valstybės narės
piliečių laikinųjų odontologijos praktikos paslaugų teikimą Lietuvoje;
4) teisės aktų nustatyta tvarka išduoti licencijas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms ir
šias įstaigas akredituoti;
5) teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos
licencijų registro duomenų bazės dalį, skirtą odontologijos ir burnos priežiūros praktikos licencijoms
registruoti;
6) juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka teikti duomenis Registrui apie odontologinės
priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų išdavimą, sustabdymą, jų galiojimo panaikinimą, licencijų sustabdymo
panaikinimą;

7) kartu su universitetais spręsti odontologų formalaus švietimo klausimus;
8) kartu su kolegijomis spręsti burnos priežiūros specialistų formalaus švietimo klausimus;
9) spręsti odontologų ir burnos priežiūros specialistų neformalaus švietimo klausimus;
10) spręsti odontologinės veiklos gerinimo klausimus;
11) organizuoti visuomenės švietimą;
12) teikti Sveikatos apsaugos ministerijai duomenis apie išduotas odontologijos praktikos bei
burnos priežiūros specialisto praktikos licencijas, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms išduotas
licencijas ir šių įstaigų akreditavimą ar kitus su Rūmų veikla susijusius duomenis;
13) organizuoti savo narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą, nustatyti kvalifikacijos tobulinimo
tvarką ir kontroliuoti jos laikymąsi;
14) nustatyti Rūmų nario pažymėjimo formą;
15) įgyvendindami jiems patikėtus uždavinius, Rūmai leidžia profesinius periodinius bei kitus
mokomojo, šviečiamojo ar informacinio pobūdžio leidinius.
LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA:
•

2017-11-22 Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo
įstatymo projektas Nr. XIIP-3955(2) bei lydimieji projektai, t.y. Lietuvos Respublikos
odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 3, 4, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Nr. XIIIP-1049, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 1
straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1050, Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIIIP-198 1 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1051, buvo svarstomi Lietuvos Respublikos Seimo
Sveikatos reikalų komiteto klausymų metu .
Šio projekto bei lydimųjų projektų papildomi klausymai įvyko 2017-12-06 Lietuvos
Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitete. Buvo priimtas sprendimas grąžinti projektą
iniciatoriui (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai) patobulinti, atsižvelgiant į
pateiktas pastabas.

•

Valstybės deleguotos licencijavimo funkcijos:
Odontologų licencijavimas:
2017 metais Rūmai išdavė 201 Odontologijos praktikos licenciją (173 gydytojams
odontologams ir 28 gydytojams odontologams specialistams), taip pat 265 Burnos priežiūros
specialistų praktikos licencijas (140 burnos higienistų, 77 gydytojo odontologo padėjėjams ir
48 dantų technikams).
2017 metais Rūmai sustabdė 72 Odontologijos praktikos licencijų galiojimą (58 gydytojams
odontologams ir 14 gydytojų odontologų specialistų) bei 181 Burnos priežiūros specialistų

praktikos licencijos galiojimą (43 burnos higienistams, 87 gydytojo odontologo padėjėjams ir
51 dantų technikui).
2017 metais Rūmai panaikino 51 Odontologijos praktikos licencijos galiojimą (47 gydytojams
odontologams ir 4 gydytojams odontologams specialistams) bei 119 Burnos priežiūros
specialistų praktikos licencijų galiojimą (31 burnos higienistui, 56 gydytojo odontologo
padėjėjams ir 32 dantų technikams).
Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimas:
2017 metais išduota 91 odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencija, panaikintas 26
odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų galiojimas, išduoti 12 odontologinės
priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų dublikatai, patikslintos 117 odontologinės priežiūros
(pagalbos) įstaigų licencijų.
2017 metais Rūmuose organizuotas licencijų turėtojų bylų pertvarkymas: suformuota 10946
vnt. odontologijos praktikos, burnos priežiūros specialistų praktikos licencijos turėtojų
licencijavimo bylų bei 3591 vnt. odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijos
turėtojų licencijavimo byla.
•

Odontologų ir burnos priežiūros specialistų neformalusis švietimas (profesinės
kvalifikacijos tobulinimo renginiai).
Rūmai organizuoja savo narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą. 2017 metais Rūmuose
buvo registruoti 274 profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiai, iš kurių įvyko 252
renginiai. Šiuose renginiuose savo profesinę kvalifikaciją kėlė 14000 dalyvių:
9483 gydytojai odontologai ir gydytojai odontologai specialistai; 1364 burnos higienistai;
1346 dantų technikai; 1567 gydytojai odontologai padėjėjai; 240 ne Rūmų narių.

2017 05 25-26 vyko Visuotinis Odontologų rūmų narių susirinkimas ir tarptautinis kongresas
„Visuomenė ir odontologija: iššūkiai ir sprendimai“, kurio tikslas buvo Rūmų bendruomenės
nariams pristatyti temas, kurios šiuo metu aktualios ne tik odontologų bei burnos priežiūros

specialistų bendruomenei, bet ir visiems Lietuvos gyventojams. Todėl be specifinių
odontologinių temų buvo pasirinktos ir pristatytos tokios plačiai mūsų šalies visuomenėje
išdiskutuotos temos kaip savižudybių priežastys ir prevencija, skiepų nauda ir reikalingumas,
būtinoji pagalba ir gaivinimas vaikų amžiuje, neįgaliųjų bei senyvo amžiaus pacientų burnos
sveikatos aktualijos.
2017 09 22-23 Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltijos jūros regiono šalių odontologų
dienos“, kurios metu vyko ir apskritojo stalo diskusija, skirta neįgaliųjų ir asmenų su
specialiais poreikiais burnos sveikatos priežiūros sistemos Lietuvoje ir Baltijos jūros šalyse
analizei.
Diskusijos metu buvo nagrinėjami tokie klausimai kaip savanorystė odontologijoje, burnos
sveikatos priežiūros ne gydymo įstaigoje teisiniai aspektai, mobilioji odontologija,
odontologija kaip laisvoji profesija. Savo vizitu konferenciją pagerbė Europos odontologų
tarybos prezidentas, Pasaulinės odontologų organizacijos (FDI) Europos regiono (ERO)
prezidentė, Vokietijos odontologų asociacijos prezidentas, Estijos odontologų asociacijos
prezidentas, Latvijos odontologų asociacijos atstovas bei kiti Baltijos jūros regiono
odontologų asociacijų lyderiai bei Lietuvos valstybinių institucijų atstovai. Apskritojo stalo
diskusijas savo video - pranešimu pradėjo Europos Sąjungos Sveikatos ir maisto saugos
reikalų komisaras. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų bendruomenė, rūpindamasi
odontologinės priežiūros kokybe, prieinamumu, pacientų saugumu, Apskritojo stalo
diskusijos metu, dalyvaujant Europos odontologų tarybos prezidentui, Pasaulinės odontologų
organizacijos (FDI) Europos regiono (ERO) prezidentei, Estijos odontologų asociacijos
prezidentui, Latvijos odontologų asociacijos vice-prezidentei, Vokietijos odontologų
asociacijos prezidentui, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Tarybos pirmininkui ir
kitiems odontologų asociacijų atstovams, pasirašė pareiškimą, kuriame įvertinus tai, kad
gydytojai odontologai yra laisvos profesijos atstovai, siekiant gerinti odontologinės priežiūros
prieinamumą ir kokybę, mažinti administracinę naštą bei išanalizavus Europos Sąjungos šalių
odontologinės praktikos organizavimo patirtį ir teisės aktus, siūloma:


Valstybės biudžete numatyti nuolatinį vaikų burnos ligų profilaktikos finansavimą.



Sudaryti sąlygas neįgaliesiems ir asmenims su specialiaisiais poreikiais gauti
prieinamą ir visavertę odontologinę priežiūrą ir pagalbą.



Įteisinti savanorystę, teikiant odontologinę pagalbą neįgaliesiems ir asmenims su
specialiaisiais poreikiais.



Įteisinti galimybę odontologams praktikuoti kaip laisvosios profesijos atstovams.



Kategoriškai nepritarti iniciatyvoms Europos Sąjungoje standartizuoti sveikatos
priežiūrą bei pagalbą dėl keliamo pavojaus gydymo kokybei.

•

Socialinė parama. Rūmai, spręsdami Rūmų narių socialinių reikalų klausimus, rūpindamiesi
Rūmų narių socialine gerove, nagrinėja Rūmų narių paraiškas socialinei paramai gauti.
2017 m. gegužės 5 d. Taryba, atsižvelgusi į Rūmų Revizijos komisijos siūlymą, Tarybos
nutarimu Nr. 17/TN-38 padidino finansinės paramos dydį iki 1000 eurų.
2017 m. buvo svarstyti 6 Rūmų narių prašymai dėl atleidimo nuo Rūmų nario mokesčio bei
paramos gavimo, iš kurių 3 buvo atmesti dėl motyvacijos nebuvimo bei dokumentų trūkumo.
Suteikta 1000 eurų Rūmų finansinė parama, mirus Rūmų nariui.
Socialinei paramai 2017 m. skirta 1900 eurų:
Studentų odontologų asociacijai renginiui organizuoti – 1000 EUR;
Odontologijos mokslo paramos fondui – 800 EUR;
Vilniečių ainių klubui – 100 EUR

•

Lietuvos medicinos normų ruošimas, derinimas ir atnaujinimas 2017 metais.
Derinamos:
Lietuvos medicinos norma MN 44:2005 “Gydytojas burnos chirurgas”
Lietuvos medicinos norma MN 45:2016 “Gydytojas vaikų odontologas”
Lietuvos medicinos norma MN ??:2016 “Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas”
Darbo grupėse derinamos:
Lietuvos medicinos norma MN 41:2013 „Gydytojas periodontologas“
Atnaujintos:
Lietuvos medicinos norma MN 46:2018 “Dantų technikas” (įsigalios nuo 2018-07-01)
Lietuvos medicinos norma MN 24:2017 „Gydytojo odontologo padėjėjas“
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija sudarė atskiras darbo grupes, į kurias
Rūmai delegavo savo atstovus, šioms Lietuvos medicinos normoms peržiūrėti ir pakeitimo
projektams parengti:

•

▪

Lietuvos medicinos norma MN 42:2015 “Gydytojas odontologas”

▪

Lietuvos medicinos norma MN 35:2012 “Burnos higienistas”

▪

Lietuvos medicinos norma MN 41:2013 “Gydytojas periodontologas”

▪

Lietuvos medicinos norma MN 48:2010 “Gydytojas odontologas ortopedas”

▪

Lietuvos medicinos norma MN 49:2009 “Gydytojas endodontologas”

Pacientų pareiškimai/prašymai ir kontrolė. Vadovaujantis 2004 m. lapkričio 26 d. Tarybos
nutarimu Nr. 42 patvirtinta Prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos odontologų
rūmuose tvarka, Rūmai nagrinėja pacientų pareiškimus, vertindami odontologų suteiktų
paslaugų kokybę, profesinę etiką.
2017 m. gauta 13 skundų: dėl protezavimo paslaugų – 10, gydymo – 2, chirurgijos – 1.

7 skundai buvo nepagrįsti, nes įvertinus paaiškėjo, kad paslaugos buvo suteiktos kokybiškai.
2 skundai buvo pagrįsti, 4 skundai buvo nepatenkinti dėl kitų priežasčių.
Per 2017 m. buvo atliktos 24 licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros patikros:
patikrintos 4 dantų technikų laboratorijos, 13 odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų, 7
odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos tikrintos neplanine tvarka.
Per 2017 m. gauti 2 kreipimaisi dėl galimai neetiško elgesio, kuriuos išnagrinėjus ir įvertinus
nustatyta, jog Odontologų profesinės etikos kodekso nuostatos nebuvo pažeistos.
•

Ryšiai su visuomene.
Odontologų bendruomenei leidžiamas žurnalas “Odontologų rūmų žinios”. 2017 m. išėjo
keturi žurnalo numeriai. Žurnale publikuojami klinikiniai straipsniai, aktuali informacija,
reportažai iš renginių, skirtų odontologų bendruomenei. Žurnalas leidžiamas maždaug 8500
egz. tiražu ir platinamas Rūmų nariams nemokamai.
Odontologų

bendruomenei

ir

visuomenei

yra

skirta

interneto

svetainė

www.odontologurumai.lt Joje odontologų bendruomenei publikuojama aktuali informacija
apie licencijavimą, tobulinimąsi, skelbiami tobulinimosi renginiai, į kuriuos galima
užsiregistruoti per svetainę. Visuomenei svetainėje pristatoma Rūmų veikla, naujienos,
informacija apie skundų pateikimą, odontologijos paslaugas teikiančios ir licencijas turinčios
įmonės.
Visuomenei platinami trys Lietuvos Respublikos odontologų rūmų parengti leidiniai: “Apie
vaikų dantis”, “Apie cukraus žalą”, “Apie burnos vėžį”. Knygelė “Apie vaikų dantis” sulaukė
didžiausio populiarumo ir jos tiražas dar bus kartojamas (5000 egz.)
•

Visuomenės švietimas.
Paruoštos vaikų burnos sveikatos rizikos lentelės bei profilaktinių priemonių taikymo
rekomendacijos, atsižvelgiant į nustatytą riziką.
Dalyvaujama įvairiuose edukaciniuose renginiuose, vedami pokalbiai apie vaikų burnos
sveikatą TV ir radijo laidose, straipsniai žiniasklaidoje.

•

Bendradarbiauta su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba ir Valstybine vartotojų teisių
apsaugos tarnyba dėl odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos,
neatitinkančios reklamai keliamų reikalavimų, vertinimo.

•

Atsižvelgiant į tai, jog 2017 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
Nr. 691 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „ Dėl
institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pakeitimo“ Rūmai buvo įtraukti į

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų sąrašą (nutarimas
įsigaliojo 2017-09-04), buvo tęsiami darbai Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje, susiję su
švieslentės parengimu, ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir jų funkcijų
konsolidavimo ir optimizavimo galimybių srityje.
•

Gydytojų odontologų padėjėjų trūkumas darbo rinkoje. Rūmai pasiūlė vieną iš sprendimo
būdų – plėsti sąrašą specialistų, galinčių papildomai įgyti gydytojo odontologo padėjėjo
profesinę kvalifikaciją, įtraukiant ir burnos higienistus. Buvo inicijuoti atitinkami Lietuvos
medicinos normos MN 24:2017 „Gydytojo odontologo padėjėjas“ pakeitimai.
Gydytojo odontologo pagalbininkų ruošimo nutraukimo iniciavimas (nuo 2019 m. Sveikatos
priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras turi nutraukti gydytojo odontologo
pagalbininkų ruošimą).

LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ NARIŲ SKAIČIUS 2017-12-31
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narių, turinčių bent vieną galiojančią licenciją, skaičius
finansinių metų pabaigoje (2017-12-31): 8013 (palyginimui 2016-12-31: 7762).
Gydytojai odontologai ir gydytojai odontologai specialistai – 3951 (palyginimui 2016-12-31:
3828);
Dantų technikai- 1188 (palyginimui 2016-12-31: 1167);
Burnos higienistai – 1096 (palyginimui 2016-12-31: - 991);
Gydytojo odontologo padėjėjai – 1778 (palyginimui 2016-12-31: 1776).
Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų, turinčių galiojančią licenciją, skaičius 2017-12-31
duomenimis: 2461. Iš jų teikiančios dantų technikų paslaugas (viešosios ir privačios įstaigos): 579
Privačios įstaigos: 2213 (90 proc.)
Viešosios įstaigos: 248 (10 proc.)

SAMDOMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
2017-12-31
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai 2017-12-31 turėjo patvirtintus 24 etatus. Finansinių metų
pabaigoje Rūmuose dirbo 19 darbuotojų.

INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ GAUTĄ PARAMĄ
IR JOS PANAUDOJIMĄ.
2017 m. Rūmai gavo paramą renginių organizavimui iš šių juridinių asmenų:
Paramos vertė,
Eur

Nr.

Juridinio asmens pavadinimas

Paramos dalykas

1.

GC Nordic AB

Piniginės lėšos

1 200,00

2.

UAB "BIOK laboratorija"

Piniginės lėšos

500

3.

Uždaroji akcinė bendrovė "Ringitas"

Piniginės lėšos

500

4.

UAB "GLAXOSMITHKLINE
LIETUVA"

Piniginės lėšos

3 000,00

5.

UAB "Mano daktaras"

Piniginės lėšos

200

6.

UAB "Orivas"

Piniginės lėšos

500

Viso:

5 900,00

Visa gauta parama, t.y. 5900,00 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai Eur, 00 ct), panaudota pagal
paskirtį, t.y. profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimui.

