Vaikų raidos
sutrikimų ankstyvoji
reabilitacija

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (toliau – VRSAR) paslaugos –
specialistų komandos teikiamos licencijuojamos ambulatorinės ir (ar) stacionarinės
asmens sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios ankstyvą vaikų raidos sutrikimų
nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių
turintiems vaikams, jų tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą.
VRSAR paslaugos teikiamos vaikams iki 7 metų, vaikams iki 4 metų paslaugos
teikiamos prioritetine tvarka.

VRSAR paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose
galiojančią licenciją teikti ambulatorines ir (ar) stacionarines VRSAR paslaugas

□ Išplėstinės
VRSAR
specialistų
komandos
konsultacija

□ VRSAR

VRSAR
PASLAUGŲ
TEIKIMO
REIKALAVIMAI

dienos
stacionaro
paslaugos

Stacionarinės
VRSAR
paslaugos

Teikiamos ambulatorinėse antrinio ir (ar) tretinio lygio ASPĮ ,
atitinkančiose bendruosius ambulatorinių paslaugų teikimo
reikalavimus

VRSAR gydytojas, medicinos psichologas, logoterapeutas,
kineziterapeutas, slaugytojas, socialinis darbuotojas (taip pat kartu
gali gali dirbti ergoterapeutas ir (ar) specialusis pedagogas)

Teikiamos ASPĮ, kuriose teikiamos tretinio lygio stacionarinės
asmens sveikatos priežiūros paslaugos vaikams

VRSAR gydytojas, medicinos psichologas, logoterapeutas,
kineziterapeutas, slaugytojas, socialinis darbuotojas (taip pat
kartu gali gali dirbti meno terapeutas ir (ar) specialusis
pedagogas)

VRSAR paslaugas teikiančių specialistų funkcijos
VRSAR specialistų komanda sudaro ir vykdo sutrikusios raidos vaikų individualią
ankstyvosios diagnostikos ir reabilitacijos programą (toliau – individuali programa),
kuri sudaroma metams, įtraukiant į šį procesą vaiko tėvus.
Individualią programą sudaro specialistai, pasirinkdami moksliškai pagrįstus
diagnostikos, gydymo ir pagalbos šeimai metodus, atsižvelgdami į vaiko sveikatos ir
raidos būklę. Tėvai privalo dalyvauti sudarant individualią programą ir kartu su
specialistais ją vykdyti.

Siuntimo gauti ambulatorinių VRSAR paslaugų:
Šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas arba kiti gydytojai specialistai, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro nustatyta tvarka nustatę vaiko raidos sutrikimą arba raidos sutrikimo riziką, siunčia
pacientą VRSAR paslaugas teikiančio gydytojo konsultacijos. Šis gydytojas, esant indikacijų, siunčia
pacientus:
1) Ambulatorinių VRSAR paslaugų gauti:
- išplėstinės specialistų komandos konsultacijos, arba
- dienos stacionaro paslaugų, arba
2) stacionarinių VRSAR paslaugų gauti.
Įprastai vaikui ir jo šeimai skiriamos ambulatorinės VRSAR paslaugos. Stacionarinių VRSAR paslaugų
siunčiami pacientai, turintys kompleksinių raidos sutrikimų, kurių eigą sunkina gretutiniai psichikos,
regos, klausos, fizinės raidos ir kiti sutrikimai arba kai gydant ambulatoriškai nepasiekiama laukiamų
rezultatų.

Išplėstinės VRSAR specialistų komandos konsultacijos teikimo tvarka:
➢ vaiką tiria specialistų komanda, kuri sudaroma VRSAR paslaugas teikiančio gydytojo nurodymu,
atsižvelgiant į vaiko raidos sutrikimo pobūdį. Specialistų komandą sudaro VRSAR paslaugas
teikiantis gydytojas ir ne mažiau kaip 2 kiti specialistai (medicinos psichologas, logoterapeutas,
kineziterapeutas, slaugytojas, socialinis darbuotojas).
VRSAR dienos stacionaro paslaugų teikimo tvarka:
➢ paslaugos teikiamos vadovaujantis Aprašo 1 priedu.

Teikiant VRSAR dienos stacionaro paslaugas, išplėstinės VRSAR specialistų komandos konsultacijos
neteikiamos.
Ambulatorinės VRSAR paslaugos aprašomos formoje Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos
istorija“ ir užpildoma statistinė forma Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“.

VRSAR paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis tvarka

Už VRSAR gydytojo konsultaciją, kaip už atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo
specialisto konsultaciją, ir išplėstinę VRSAR specialistų komandos konsultaciją mokama kaip
už specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įsakymu
nustatytas šių paslaugų bazines kainas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2008 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“).

VRSAR paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis tvarka

➢ Vienam pacientui per kalendorinius metus apmokamos ne daugiau kaip 2 išplėstinių VRSAR
specialistų komandos konsultacijų išlaidos.
➢ Vienam pacientui per kalendorinius metus apmokamos ne daugiau kaip 20 VRSAR dienos
stacionaro paslaugų (Vaiko raida A) išlaidos.
➢ Vienam pacientui per kalendorinius metus apmokamos ne daugiau kaip 40 VRSAR dienos
stacionaro paslaugų (Vaiko raida B) išlaidos. Prireikus gydytojų konsiliumo sprendimu gali
būti suteikta iki 60 VRSAR dienos stacionaro (Vaiko raida B) paslaugų.
➢ Už stacionarines VRSAR paslaugas mokama pagal giminingų diagnozių grupių metodą.

Įstaigos, sudariusios sutartį su Klaipėdos TLK dėl VRSAR paslaugų teikimo
Įstaigos pavadinimas

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių
namai

Paslauga

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (dienos
stacionaro)

Paslaugos teikimo adresas

Turistų 28, Klaipėda

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos
konsultacija (ambulatorinė specializuota)
UAB „Mano šeimos gydytojas“

VšĮ „Testas“

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (dienos
stacionaro)

Klaipėdos g. 8, Klaipėda
Taikos pr. 119-1, Klaipėda
Mogiliovo g. 15-3, Klaipėda
Naujoji Uosto g. 20-1, Klaipėda
Dragūnų g. 2-8, Klaipėda

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos
konsultacija (ambulatorinė specializuota)

Klaipėdos g. 8, Klaipėda
Taikos pr. 119-1, Klaipėda
Mogiliovo g. 15-3, Klaipėda
Naujoji Uosto g. 20-1, Klaipėda
Dragūnų g. 2-8, Klaipėda

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (dienos
stacionaro)

Dubysos g. 31, Klaipėda

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos
konsultacija (ambulatorinė specializuota)

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (dienos
stacionaro)
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos konsultacija
(ambulatorinė specializuota)

K. Donelaičio g. 5, Klaipėda
K. Donelaičio g. 7, Klaipėda
K. Donelaičio g. 9, Klaipėda
J. Karoso g. 13, Klaipėda
Taikos pr. 76, Klaipėda

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

www.ligoniukasa.lrv.lt
Pievų Tako g. 38, LT-92236 Klaipėda

