LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ 2018 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, išduoti licencijos dublikatą, patikslinti licencijos rekvizitų duomenis;
3) teisės aktų nustatyta tvarka išduoti licencijas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms ir
šias įstaigas akredituoti;
4) teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos
licencijų registro duomenų bazės dalį, skirtą odontologijos ir burnos priežiūros praktikos licencijoms
registruoti;
5) juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka teikti duomenis Registrui apie odontologinės
priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų išdavimą, sustabdymą, jų galiojimo panaikinimą, licencijų sustabdymo
panaikinimą;
6) kartu su universitetais spręsti odontologų formalaus švietimo klausimus;
7) kartu su kolegijomis spręsti burnos priežiūros specialistų formalaus švietimo klausimus;
8) spręsti odontologų ir burnos priežiūros specialistų neformalaus švietimo klausimus;

9) spręsti odontologinės veiklos gerinimo klausimus;
10) organizuoti visuomenės medicininį švietimą;
11) 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;
12) organizuoti savo narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą, nustatyti kvalifikacijos tobulinimo
tvarką ir kontroliuoti jos laikymąsi;
13) nustatyti Rūmų nario pažymėjimo formą;
14) įgyvendindami jiems patikėtus uždavinius, Rūmai leidžia profesinius periodinius bei kitus
mokomojo, šviečiamojo ar informacinio pobūdžio leidinius.
LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ 2018 METŲ VEIKLOS APŽVALGA:
•

Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto sprendime Nr. 111-S-19 „Dėl
komiteto 2018 m. (rudens) sesijos darbo plano“ buvo numatyta svarstyti Lietuvos Respublikos
odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projektus (tame tarpe ir
projektą Nr. XIIP-3955(3)) bei juos lydinčiuosius įstatymų projektus ir nagrinėti
parlamentinės kontrolės klausimą „Dėl Odontologų rūmų veiklos bei odontologijos paslaugų
teikimo problemų“.
Atsižvelgiant į tai, kad projekto Nr. XIIP-3955(3) teisės aktų duomenų bazėse nebuvo, Rūmai
2018 m. spalio 3 d. raštu Nr. 18/01-367 kreipėsi į LRS SRK, prašydami sudaryti galimybę
dalyvauti minėtų projektų klausymų svarstymuose bei organizuoti Rūmų ir LRS SRK atstovų
susitikimą. SRK nepateikė projektų teisės aktų nustatytais terminais.
Tik 2018 m. lapkričio 27 d. buvo užregistruotas įstatymo projektas Nr. 18-13845, parengtas
VASPVT. Šiame projekte numatyta licencijas išduodanti institucija - VASPVT, t.y. valstybės
deleguotos funkcijos atimamos iš savivaldos, t.y. Rūmų, negavusių dėl vykdomos veiklos
jokių pastabų iš valstybės institucijų, neturinčių nei vieno teisminio proceso, ir perduodamos
VASPVT. Pažymėtina, jog Rūmai turėjo galimybę susipažinti su minėtu projektu tik
automatiniu būdu LRS teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo
posistemėje.
2018 m. lapkričio 27 d. buvo užregistruotas Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas Nr. 18-13847, parengtas VASPVT. Pakoreguotas dabartinis
Rūmų įstatymas, atimant valstybės deleguotas funkcijas, reguliuojant savivaldos valdymą.
2018 m. lapkričio 28 d. jau vyko SRK išvažiuojamasis posėdis dėl odontologinės priežiūros
(pagalbos) organizavimo problemų.

•

Valstybės deleguotos licencijavimo funkcijos:
Odontologų licencijavimas:
2018 metais Rūmai išdavė 195 Odontologijos praktikos licencijas (166 gydytojams
odontologams ir 29 gydytojams odontologams specialistams), taip pat 226 Burnos priežiūros
specialistų praktikos licencijas (87 burnos higienistams, 82 gydytojo odontologo padėjėjams
ir 57 dantų technikams).
2018 metais Rūmai sustabdė 112 Rūmų narių Odontologijos praktikos licencijų galiojimą (96
gydytojams odontologams ir 16 gydytojų odontologų specialistų) bei 265 Rūmų nariams
Burnos priežiūros specialistų praktikos licencijų galiojimą (55 burnos higienistams, 137
gydytojo odontologo padėjėjams ir 73 dantų technikams).
2018 metais Rūmai panaikino 44 Rūmų nariams Odontologijos praktikos licencijų galiojimą
(38 gydytojams odontologams ir 6 gydytojams odontologams specialistams) bei 125 Rūmų
nariams Burnos priežiūros specialistų praktikos licencijų galiojimą (32 burnos higienistams,
56 gydytojo odontologo padėjėjams ir 37 dantų technikams).
Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimas:
2018 metais išduotos 93 odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijos, panaikintas
117 odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų galiojimas, išduoti 7 odontologinės
priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų dublikatai, patikslintos 149 odontologinės priežiūros
(pagalbos) įstaigų licencijos.

•

Odontologų ir burnos priežiūros specialistų neformalusis švietimas (profesinės
kvalifikacijos tobulinimo renginiai).
Rūmai organizuoja savo narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą. 2018 metais Rūmuose
buvo registruoti 338 profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiai, iš kurių įvyko 312
renginių. Šiuose renginiuose savo profesinę kvalifikaciją kėlė 14732 dalyviai:
9459 gydytojai odontologai ir gydytojai odontologai specialistai; 1701 burnos higienistas;
1658 dantų technikai; 1638 gydytojai odontologai padėjėjai; 276 ne Rūmų nariai.
Siekdami užtikrinti profesinės kvalifikacijos tobulinimo prieinamumą Rūmų nariams, Rūmai
kiekviename savo Teritoriniame skyriuje organizuoja profesinės kvalifikacijos tobulinimo
renginius. Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Kauno teritoriniuose skyriuose buvo organizuota
po 4 Rūmų profesinės kavalifikacijos tobulinimo renginius, Vilniaus teritoriniame skyriuje –
3. Juose savo profesinę kvalifikaciją kėlė 3899 dalyviai.
Atlikta profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių kainų analizė atskleidė tai, kad Rūmų
organizuojami profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiai yra 6-7 kartus pigesni nei kitų
organizatorių rengiami ir Rūmuose registruojami profesinės kvalifikacijos tobulinimo
renginiai.

•

Socialinė parama. Rūmai, spręsdami Rūmų narių socialinių reikalų klausimus, rūpindamiesi
Rūmų narių socialine gerove, nagrinėja Rūmų narių paraiškas socialinei paramai gauti.
2018 m. buvo svarstyti 5 Rūmų narių prašymai socialinei paramai gauti. Minėta parama
suteikta tokiu būdu: atleidimas nuo Rūmų nario mokesčio (atleisti 2 Rūmų nariai); nemokamas
profesinės kvalifikacijos tobulinimas vienerius metus Teritorinio skyriaus organizuojamuose
renginiuose (2 Rūmų nariams buvo suteikta teisė nemokamai tobulinti profesinę kvalifikaciją
teritorinio skyriaus, kuriam priklauso, rengiamuose tobulinimo renginiuose); finansinės
paramos suteikimas.

•

Pacientų pareiškimai/prašymai. 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.
2018 m. gauta 25 pacientų pareiškimai/prašymai: dėl dantų protezavimo paslaugų – 15,
gydymo – 6, chirurgijos – 4. Taikos sutartimi baigėsi 3 atvejai. 9 skundai buvo pagrįsti, iš jų
7 dėl dantų protezavimo, 1 dėl profesinės etikos ir 1 dėl endodontijos.

• Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra. Per 2018 m. buvo atliktos 111
licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros patikrų: patikrintos 12 dantų technikų
laboratorijų, 99 odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos, 35 odontologinės priežiūros
(pagalbos) įstaigos tikrintos neplanine tvarka.
•

Ryšiai su visuomene.
Odontologų bendruomenei leidžiamas žurnalas “Odontologų rūmų žinios”. 2018 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.
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www.odontologurumai.lt. Joje odontologų bendruomenei publikuojama aktuali informacija
apie licencijavimą, tobulinimąsi, skelbiamas profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių
grafikas. Į šiuos renginius Rūmų nariai gali užsiregistruoti per svetainę.
Visuomenei svetainėje pristatoma Rūmų veikla, naujienos, informacija apie pacientų
pareiškimų/prašymų pateikimą, odontologijos paslaugas teikiančios ir licencijas turinčios
odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos.
2018 m. buvo perleistas didelio populiarumo sulaukęs Rūmų parengtas leidinys“Apie vaikų
dantis” (pakartotinis tiražas – 2500 egz.).

•

Visuomenės švietimas.
2018 m. Rūmai kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei visuomenės sveikatos biurais
įgyvendino projektą „Sveikos šypsenos pažadas“. Jo metu kiekvieną Lietuvos pirmoką
pasiekė plakatai ir lipdukai, skirti dantų valymo įgūdžių įtvirtinimui. Šis projektas sulaukė
puikaus atgarsio ir Pasaulinėje odontologų organizacijoje FDI. FDI projektą „Sveikos
šypsenos pažadas“ įvardijo kaip puikų tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdį, apie tai
paskelbdama savo internetiniame tinklalapyje.
Rūmai surengė seminarą „Vaikų burnos sveikatos aktualijos“, kuriame tobulinosi net 47
visuomenės sveikatos biurų atstovai (apie 100 asmenų).
Dalyvaujama įvairiuose edukaciniuose renginiuose, vedami pokalbiai apie vaikų burnos
sveikatą TV ir radijo laidose, straipsniai žiniasklaidoje.

•

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), 2018 metais Rūmai buvo vertinami pagal Ūkio subjektų priežiūrą
atliekančių institucijų pažangumo vertinimo (švieslentės) metodiką, tačiau nebuvo
reitinguojami, nes į Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo
subjektų sąrašą buvo įtraukti tik 2017 metų pabaigoje. 2018 metais Rūmai kreipėsi į Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją. Buvo gauta informacija, kad Rūmai, jei būtų
reitinguojami, būtų užėmę 38 vietą iš 61. Pažangumas įvertintas 4,42 balo arba D+.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ NARIŲ SKAIČIUS 2018-12-31
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narių, turinčių bent vieną galiojančią licenciją, skaičius
finansinių metų pabaigoje (2018-12-31): 8147 (palyginimui 2017-12-31: 8013).
Gydytojai odontologai ir gydytojai odontologai specialistai – 4023 (palyginimui 2017-12-31:
3951);
Dantų technikai- 1196 (palyginimui 2017-12-31: 1188);
Burnos higienistai – 1191 (palyginimui 2017-12-31: - 1096);
Gydytojo odontologo padėjėjai – 1737 (palyginimui 2017-12-31: 1778).
Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų, turinčių galiojančią licenciją, skaičius 2018-12-31
duomenimis: 2437. Iš jų teikiančios dantų technikų paslaugas (viešosios ir privačios įstaigos): 595

Privačios įstaigos: 2213 (91 proc.)
Viešosios įstaigos: 224 (9 proc.)

SAMDOMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
2018-12-31
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai 2018-12-31 turėjo patvirtintus 28 etatus. Finansinių metų
pabaigoje Rūmuose dirbo 25 darbuotojai.

INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ GAUTĄ PARAMĄ
IR JOS PANAUDOJIMĄ.
2018 m. Rūmai gavo paramą renginių organizavimui iš šių juridinių asmenų:
Paramos vertė,
Eur

Nr.

Juridinio asmens pavadinimas

Paramos
dalykas

1.

MEDOCHEMIE LIMITED atstovybė

Piniginės lėšos

150,00

2.

UAB "Orivas"

Piniginės lėšos

1 000,00

3.

UAB "GLAXOSMITHKLINE LIETUVA"

Piniginės lėšos

5 000,00

4.

Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOBRAVA"

Piniginės lėšos

1 500,00

5.

Uždaroji akcinė bendrovė "MITELA"

Piniginės lėšos

150,00

6.

Uždaroji akcinė bendrovė "Ringitas"

Piniginės lėšos

100,00

Viso:

7 900,00

Visa gauta parama, t.y. 7900,00 Eur (septyni tūkstančiai devyni šimtai Eur, 00 ct), panaudota pagal
paskirtį, t.y. profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimui.

