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Odontologai buria pajėgas: visą
laiką esame karo mūšyje
Atkelta iš 6p.

Pamatysite, kad daugiausiai skun-
dų ateina iš sveikatos apsaugos sri-
ties, kurią kuruoja Akreditavimo
tarnyba.

Įdomu, kad Akreditavimo tar-
nyba dabar vykdydama licencijuo-
jamos veiklos sąlygų laikymosi
priežiūrą, jau neužtikrina teikiamų
paslaugų teisėtumo, o tuo pačiu ir
pacientų lūkesčių gauti kokybiškas
paslaugas, pavyzdžiui, pats sveika-
tos apsaugos ministras kalba apie
nelegaliai teikiamas paslaugas, gy-
dant insultus. Tai kaip perėmus
odontologines įstaigas, kurių yra
apie 2400, tai yra dvigubai dau-
giau nei dabar Akreditavimo tar-
nyba prižiūri, du papildomi dar-
buotojai sugebės užtikrinti tinka-
mą paslaugų teikimą?“ – stebisi
pirmininkas.

„Jaučiame spaudimą iš Seimo
Sveikatos reikalų komiteto, kai tei-
ki skaičius, faktus ir visiškai į juos
nereaguojama, negirdima. Pavyz-

NUOMONĖ:

Draudimo brokerių rūmų direktorė

Raminta Žimkutė:

- Siūlymams nepritariame ir tikimės, kad

tiek mūsų asociacija, tiek kitos bus išgirstos,

nes stipri savivalda visuomet buvo tiek

mūsų, tiek valstybės siekis ir jau esame

stipriai toli pažengę įgyvendindami mums

pavestas funkcijas.

Viena svarbiausių ir naujausių Draudimo

brokerių rūmų funkcijų – brokerių priežiūra.

Tik praėjusiais metais ją mums delegavo

Lietuvos bankų priežiūros tarnyba, anksčiau

egzaminuodavusi draudimo brokerius. Taip

pat turime Draudimo brokerių garbės teismo

instituciją, kuri sprendžia galimų profesinės

etikos pažeidimų klausimus.

Bet koks savivaldos griovimas yra

ydingas, jis pakerta jau nusistovėjusią

struktūrą ir kokybę – juolab kai visiškai

neaiškūs nauji galimi modeliai bei jų

veikimo būdai. ¬

džiui, dešimt kartų pasakai, kad
Rūmuose nėra jokio stojimo mo-
kesčio, vis tiek tas mokestis, jų įsi-
tikinimu, egzistuoja. Tai – visiškas
argumentų negirdėjimas. Jų patei-

kiami argumentai nepagrindžiami
jokias faktais“, - sako Rūmų teisi-
ninkė Jūratė Goštautienė.

A.Šeikus, paklaustas, ar nujau-
čia, kada Seime vyks balsavimas,

kuris nulems tolesnį jų institucijos
likimą, pašmaikštauja: „Kaip aš sa-
kau, Kūčių vakarą septintą valandą
vakare ir susirinkus tik saviems „šei-
mos“ nariams“. �

“„Psichologinis teroras, kurį
ministras ir Seimo Sveikatos
reikalų komitetas vykdo dėl
Rūmų, ne prastesnis nei
gydymo įstaigose, kur nusi-
žudo medikai. Ministras –
psichiatras, o jo pavaldžiose
įstaigose žudosi žmonės.
Bent mes Rūmuose esame
užgrūdinti – nieko nebijome.
Nesižudysime, o kovosime!“ –
teigia Odontologų rūmų ta-
rybos pirmininkas A.Šeikus.

Tarp kitko:

• Lietuvos odontologų rūmai (toliau – Rū-

mai) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris

vienija gydytojus odontologus ir burnos

priežiūros specialistus bei įgyvendina jų

savivaldą. Rūmai vykdo valstybės deleguo-

tas funkcijas. O jiems priklausantys nariai

moka vadinamą nario mokestį – tai Rūmų

visuotinio susirinkimo nustatyto dydžio

įmoka, skirta Rūmų funkcijų įgyvendinimui.

Gydytojas odonto- logas sumoka 58 eurus

metams, dantų technikas – 43, burnos higie-

nistas  - 17, gy- dytojo odontologo padėjė-

jas – 14. Pirmųjų metų Rūmų nario mokestis

absolventams, tais pačiais einamaisiais me-

tais baigusiems studijas ir pateikusiems prašy-

mą tapti Rūmų nariais, perpus mažesnis.

• Neskaitant licencijavimo, dar viena

pagrindinių Rūmų funkcijų - derinant su

švietimo institucijomis, organizuoti

gydytojų odontologų, gydytojų odontologų

specialistų, gydytojo odontologo padėjėjų,

burnos higienistų bei dantų technikų

profesinės kvalifikacijos tobulinimą.

• Pagal Odontologų rūmų išduotas galiojančias

odontologinės priežiūros įstaigų licencijas

(2500 įstaigų), veiklą vykdo 166 mažųjų

bendrijų (7 proc. bendro įstaigų skaičiaus),

926 individualios įmonės (37 proc. bendro

įstaigų skaičiaus). ¬


