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metų?

Dantų ėduonies profilaktikai
skirtos medžiagos,
mechaniškai uždengiančios
dantų vageles ir įdubas, kad į
jas nepatektų ėduonį
sukeliančios bakterijos.

Vaikams nuo pirmojo
nuolatinio krūminio
danties išdygimo iki 14
metų sveiki nuolatiniai
krūminiai dantys gali būti
dengiami silantais.

Kas
vykdo?

Kada
apsilankyti?

Padengus dantis silantais pirmą
Dengimą silantais vykdo
kartą, po 3 mėnesių reikia
asmens sveikatos priežiūros
apsilankyti pas gydytoją
įstaigos, sudariusios sutartis odontologą, kad šis įvertintų
būklę, o vėliau – pasitikrinti
su teritorie ligonių kasa
kiekvieno profilaktinio
(TLK).
tikrinimosi metu.

Kasmet, ruošiant vaiką į
darželį ar mokyklą ir atliekant
profilaktinį vaiko sveikatos
patikrinimą, būtina
apsilankyti ne tik pas šeimos
gydytoją, bet ir pas
odontologą.

Ortodontiniai aparatai
Kas tai, kas skiria?
Ortodontija – tai tam tikros dantų ir žandikaulių anomalijų specialistų paslaugos, kurias iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (PSDF) kompensuoja ligonių kasos. Ortodontinį gydymą gali skirti ir taikyti tik gydytojas ortodontas.

Kada kompensuojama?
Kompensuojama vaikams, sergantiems burnos ertmės, žandikaulio ligomis, turintiems įgimtos kaukolės ir veido kaulų
formavimosi ydų.
Nuo 2021 m. spalio 1 d. vaiko ortodontinio gydymo laikotarpiu (per 5 metus) gali būti skiriami šie
kompensuojamieji ortodontiniai aparatai:

ortodontinės plokštelės (mokama ne daugiau kaip už 3 ortodontines plokšteles), ortodontinis treineris (ne daugiau kaip
1 vienetas), greitojo plėtimo aparatas (ne daugiau kaip 1 vienetas); abiejų žandikaulių funkcinis aparatas (ne daugiau kaip
2 vienetai); viršutinio žandikaulio veido kaukė (ne daugiau kaip 1 vienetas); viršutinio žandikaulio distalinis tempimo
aparatas (ne daugiau kaip 1 vienetas); ortodontinis sraigtas, skirtas skeletinei atramai (ne daugiau kaip 2 vienetai) ir
breketų sistema (ne daugiau kaip 2 vienetai).

Stacionari odontologija
Stacionarinė odontologija – tai tokios odontologinės paslaugos, kurios, kaip ir asmens
sveikatos priežiūros paslaugos, yra teikiamos stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros
įstaigose, t. y. – ligoninėse.

Gydytojo siuntimas

Paslaugas teikianti ligoninė
turi būti sudariusi sutartį su
teritorine ligonių kasa

Dažniausios 2021 m. (01-10 mėn.) ligos dėl kurių buvo
teiktos stacionarinės aktyvaus gydymo paslaugos
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Dantų protezavimas
Kam priklauso?

Vaikams iki 18 metų

Asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas
dėl burnos, veido ir žandikaulių
onkologinės ligos.

Asmenims, kuriems sukako
senatvės pensijos amžius

Asmenims, nustatyta tvarka pripažinti
nedarbingais arba iš dalies darbingais

Vaikams

– kurių kramtymo sistema dar vystosi, protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš
laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartinius
apsauginius metalinius vainikėlius – iki 299,37 eurų;
– kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, protezuojama naudojant ilgalaikių
konstrukcinių medžiagų dantų protezus – iki 1 804,86 eurų (nustato konsiliumas);

2

– po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau
kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių
dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties – iki 586,59
eurų;
– atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar)
žandikaulių srities kaulo rezekcija – iki 1 804,86 eurų (nustato konsiliumas).
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– kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų
protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo
krūminio danties – iki 586,59 eurų;
– kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip
1/3 danties vainiko aukščio) – iki 586,59 eurų;
– kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio –
iki 1 804,86 eurų (nustato konsiliumas);

Įsimintina

Jei faktinės dantų protezavimo išlaidos
buvo didesnės, nei nustatyta
kompensuojamoji suma, likusią dalį asmuo
turi sumokėti pats.
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Gydytojo odontologo specialisto konsultaciją pagal
kompetenciją teikia:
gydytojas vaikų odontologas.

gydytojas burnos, veido ir
žandikaulių chirurgas,
gydytojas burnos chirurgas,
gydytojas periodontologas,
gydytojas odontologas
ortopedas,
gydytojas ortodontas,
gydytojas endodontologas,

Sveikatos priežiūros įstaigos ir paslaugos visoje
Lietuvoje

https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/sveikatos-prieziuros-istaigos-ir-paslaugos-visoje-lietuvoje-3

(8 46) 38 17 79
(8 5) 232 2222
kltlk@vlk.lt
info@vlk.lt
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