Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (toliau – VRSAR) paslaugos (toliau –
VRSAR) – specialistų komandos teikiamos 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 – prioritetine tvarka.
VRSAR paslaugų skyrimas:
Šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas arba kiti gydytojai specialistai, 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.
VRSAR paslaugas teikia specialistų komanda:
Ambulatorines – gydytojas, medicinos psichologas, logoterapeutas, kineziterapeutas,
slaugytojas, socialinis darbuotojas (taip pat gali dirbti ergoterapeutas ir (ar) specialusis pedagogas).
Stacionarines – gydytojas, medicinos psichologas, logoterapeutas, kineziterapeutas,
ergoterapeutas, slaugytojas, socialinis darbuotojas (taip pat gali dirbti meno terapeutas ir (ar)
specialusis pedagogas).
VRSAR paslaugų teikimo tvarka:
Specialistų komanda sudaro ir vykdo sutrikusios raidos vaikų individualią ankstyvosios
diagnostikos ir reabilitacijos programą, 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.
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.
VRSAR paslaugų kompensavimas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau –
PSDF) biudžeto lėšomis per kalendorinius metus:
1) Vienam pacientui apmokamos ne daugiau kaip 2 išplėstinių VRSAR specialistų
komandos konsultacijų išlaidos.
2) Vienam pacientui apmokamos ne daugiau kaip 20 VRSAR dienos stacionaro paslaugų
(Vaiko raida A) išlaidos.
3) Vienam pacientui 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.
4) Už stacionarines VRSAR paslaugas mokama pagal giminingų diagnozių grupių metodą.
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VRSAR paslaugų Lietuvos žemėlapis:

VRSAR paslaugų teikimo reikalavimus ir apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 728 (2018-02-08 įsakymu Nr. V150 nauja redakcija).
Įstaigos pavadinimas
VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė
VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių
namai
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės
sveikatos priežiūros centras
VšĮ Biržų ligoninė
VšĮ Visagino ligoninė
VšĮ Jonavos ligoninė
VšĮ Joniškio ligoninė
VšĮ Kaišiadorių ligoninė
VšĮ Kauno miesto poliklinika
VšĮ Kauno miesto poliklinika
VšĮ Kauno miesto poliklinika
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
VšĮ Kėdainių ligoninė
VšĮ Kelmės ligoninė

Veiklos adresas
Naujosios
Akmenės m.
Alytaus m.
Alytaus m.

Akmenės r. sav.

Žemaitijos g. 6

Alytaus m. sav.
Alytaus m. sav.

Ligoninės g. 12
Daugų g. 7

Anykščių m.

Anykščių r. sav.

Biržų m.
Visagino m.
Jonavos m.
Joniškio m.
Kaišiadorių m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.

Biržų r. sav.
Visagino sav.
Jonavos r. sav.
Joniškio r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Kauno m. sav.
Kauno m. sav.
Kauno m. sav.

Kauno m.
Kauno m.

Kauno m. sav.
Kauno m. sav.

Vinco Kudirkos g.
1
Vilniaus g. 115
Taikos pr. 15A
Žeimių g. 19
Pašvitinio g. 21
Beržyno g. 27
Savanorių g. 369
Baltų pr. 7, 7B
Nepriklausomybės
a. 10
Kiaunių g. 2
Eivenių g. 2

Kauno m.

Kauno m. sav.

Lopšelio g. 10

Kėdainių m.
Kelmės m.

Kėdainių r. sav.
Kelmės r. sav.

Budrio g. 5
Nepriklausomybės
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g. 2
Tilto g. 2
Taikos pr. 76
Turistų g. 18
Žemaitės al. 1

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė
Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai
Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos
ligoninė
VšĮ Marijampolės ligoninė
VšĮ Mažeikių ligoninė
VšĮ Pakruojo ligoninė
VšĮ Pasvalio ligoninė

Gargždų m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Kretingos m.

Klaipėdos r. sav.
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos m. sav.
Kretingos r. sav.

Marijampolės m.
Mažeikių m.
Pakruojo m.
Pasvalio m.

Marijampolės sav.
Mažeikių r. sav.
Pakruojo r. sav.
Pasvalio r. sav.

VšĮ Prienų ligoninė
VšĮ Radviliškio ligoninė
VšĮ Raseinių ligoninė
VšĮ Šakių ligoninė
VšĮ Šiaulių centro poliklinika
VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi
kūdikių namai
VšĮ Šilalės rajono ligoninė

Prienų m.
Radviliškio m.
Raseinių m.
Šakių m.
Šiaulių m.
Šiaulių m.
Šiaulių m.
Šiaulių m.

Prienų r. sav.
Radviliškio r. sav.
Raseinių r. sav.
Šakių r. sav.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių m. sav.

Šilalės m.

Šilalės r. sav.

VšĮ Šilutės ligoninė
VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros
centras
Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Šilutės m.
Tauragės m.

Šilutės r. sav.
Tauragės r. sav.

Telšių m.

Telšių r. sav.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė

Geibonių k.

Elektrėnų sav.

Gedimino g.
17/Kalno g. 21
Geibonių g. 5 A

VšĮ Utenos ligoninė

Utenos m.

Utenos r. sav.

Kupiškio g. 66

VšĮ Vilkaviškio ligoninė
VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

Vilkaviškio m.
Panevėžio m.
Vilniaus m.

Vilkaviškio r. sav.
Panevėžio m. sav.
Vilniaus m. sav.

Maironio g. 25
Smėlynės g. 38
Antakalnio g. 59

Vilniaus m.

Vilniaus m. sav.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
klinikos
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
klinikos
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Vilniaus m.

Vilniaus m. sav.

L. Asanavičiūtės
g. 27A
Vytauto g. 15

Druskininkų m.

Druskininkų sav.

Vytauto g. 2

Vilniaus m.

Vilniaus m. sav.

Žolyno g. 47

Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Pirminės sveikatos
priežiūros centras
VšĮ „Testas“

Zarasų m.

Zarasų r. sav.

Malūno g. 4

Klaipėdos m.

Klaipėdos m. sav.

Dubysos g. 31

Uždaroji akcinė bendrovė „MANO ŠEIMOS
GYDYTOJAS“
Sveikatos ir grožio klinika

Klaipėdos m.

Klaipėdos m. sav.

Taikos g. 119-1

Plungės m.

Plungės r. sav.

Telšių g. 13

VšĮ Centro poliklinika

Vilniaus m.

Vilniaus m. sav.

Pylimo g. 3

VšĮ Centro poliklinika
Uždaroji akcinė bendrovė ,,NEFRIDOS” klinika

Vilniaus m.
Klaipėdos m.

Vilniaus m. sav.
Klaipėdos m. sav.

Vytenio g. 59
Nidos g. 1B

UAB „Medicum centrum“

Tauragės m.

Tauragės r. sav.

Dariaus ir Girėno
g. 28A

VšĮ Antakalnio poliklinika
VšĮ „Karoliniškių poliklinika“

Palangos g. 1
Birutės g. 17
L. Giros g. 3
Geležinkeliečių g.
70
Revuonos g. 4
Gedimino g. 9
Ligoninės g. 4
Bažnyčios g. 37
Vytauto g. 101
Aido g. 18
Architektų g. 77
Vilniaus g. 303
Vytauto Didžiojo
g. 19
Rusnės g. 1
Jūros g. 5

