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Odontologijos skyrius: pacientai moka tik už medžiagas
Šv. Apolonija, odontologų globėja, globoja gydytojus, o pacientus saugo nuo dantų skausmo
Vasario 9-ąją minima Tarptautinė odontologų diena. Ta
proga „Telšių ŽINIOS“ lankėsi
viešosios įstaigos Telšių rajono
pirminės sveikatos priežiūros
centro (PSPC) Odontologijos
sky riuje. Kolekty vas gy ve na
džiugiomis naujienomis – iš
projektinių lėšų įrengtas naujas ka bi ne tas su mo der nia
įranga, leisiantis pacientams
teikti dar kokybiškesnes paslaugas.

higienistė Nijolė Mitkevičienė
dirba kiekvieną dieną, reikia tik
iš anksto užsiregistruoti.
Burnos higienos paslaugomis
gali pasinaudoti ne tik PSPC prisirašę pacientai, bet ir asmenys
iš kitų poliklinikų. Jiems taip
pat reikalinga išankstinė registracija.

Protezavimas

Neįgalumą turintys asmenys,
pensinio amžiaus sulaukę žmonės, vaikai iki 18 metų turi teisę
gauti dantų protezavimo kompensaciją. Jie turėtų kreiptis į
poliklinikos, kur yra prisirašę,
Odontologijos skyrių.

Aurelija SERVIENĖ

Kolektyvas

VšĮ Telšių rajono pirminės
svei katos prie žiū ros cent ro
Odontologijos skyriuje dirba 10
darbuotojų. Iš jų keturi gydytojai odontologai: vedėja – Regina Čekanauskienė, gydytojai
– Vidmantas Rimkus, Gintarė
Seniutienė, Margarita Varkalytė.
Gydytoja Adelė Maželienė dirba
Žarėnų ir Nevarėnų ambulatorijose įrengtuose odontologijos
kabinetuose. Kiekvienam gydytojui darbe gelbsti odontologų
padėjėjai: Aušra Dichavičienė,
Irena Citavičienė, Rima Jundulienė, Adelė Lemežienė. Valytoja
– Adelė Leščiauskienė.
Gydytojai odontologai dirba
gydomąjį darbą, o vedėja teikia konsultacijas, atlieka dantų
traukimą – dirba daugiau chirurginį darbą.

Džiugios naujienos

Vedėja džiaugiasi, jog nuo šiol
jų skyriuje smagūs pokyčiai. Iš
Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų finansuojamo projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir kokybės gerinimas Telšių rajone“
buvo įrengtas naujas kabinetas
su modernia įranga.
„Kabinete yra nauja odontologijos įranga su intraoraline
kamera, kuri naudojama diagnostikai ir vaizdinei medžiagai.
Padarytas nuotraukas galima
naudoti ir paskaitoms vesti.
Kartu yra ir dentalinis rentgeno
aparatas. Viskas yra skaitmenizuota“, – pasakojo vedėja.
Šiame atnaujintame kabinete
pacientus priima 2018 m. baigusi mokslus ir jau antrus metus

Garbingi apdovanojimai

VšĮ Telšių rajono PSPC Odontologijos skyrius: A. Dichavičienė, M. Varkalytė, V. Rimkus, N. Mitkevičienė, I. Citavičienė,
R. Jundulienė, A. Lemežienė, R. Čekanauskienė, A. Leščiauskienė.

laiko skyriuje dirbanti gydytoja
odontologė M. Varkalytė.

Darbo sąlygos

R. Čekanauskienė tvirtina, jog
jų skyriuje darbo sąlygos tikrai
geros: „Turime atskirą savo skyrių, kiekvienas gydytojas turi po
savo atskirą kabinetą su odontologijos įranga. Medžiagos yra
šiuolaikinės – visos sertifikuotos Europos Sąjungoje. Tikrai
nenaudojame nieko blogesnio
nei pri va čiuo se ka bi ne tuose dirbantys gydytojai. Esame
viskuo aprūpinti ir su jokiomis
problemomis ar trūkumais nesusiduriame.“
Įkainiai Odontologijos skyriuje – nedideli: pinigai yra imami
tik už vienkartines priemones ir
už sunaudotas medžiagas, už atliekamą darbą ligoniai nemoka.

Registravimo tvarka

Vedėja R. Čekanauskienė visus pacientus ramina, jog dėl
registracijos pas odontologą jie
gali būti ramūs. Tikrai nebereikia laukti nuo ankstaus ryto
prie poliklinikos durų. Dabar
žmonių patogumui yra net trys
registravimosi būdai: internetu,
telefonu ar atvykus į registratūrą. Tam nereikia laukti tam
tikros dienos ar valandos, viską
galima padaryti bet kurią darbo
dieną darbo laiku.
Užsiregistravę gydyti dantis
pacientai priimami maždaug
per mėnesį. O jei suskaudo dan-

Naujai įrengtame moderniame kabinete dirba gydytoja odontologė
M. Varkalytė ir jos padėjėja A. Dichavičienė.

tis, nėra jokių išlygų – tokie pacientai priimami kiekvieną dieną Odontologijos skyriaus darbo laiku nuo 7.30 val. iki 17 val.

Per 40 metų – daug
pokyčių

Keturiasdešimties metų darbo
stažą turinti R. Čekanauskienė
sakė, kad per keturis dešimtmečius odontologijoje būta didžiulių pokyčių. Keitėsi kone
viskas: instrumentų paruošimo
tvarka, dezinfekcijos ir sterilizacijos medžiagos, odontologijos
ir diagnostikos įranga, darbo
sąlygos.

„Jei žmogus nenori brangiai
mokėti už dantų gydymą ir turėti kuo sveikesnius dantis, jis
privalėtų pas gydytoją odontologą atvykti pasitikrinti bent
kartą per metus, vaikams rekomenduojama du kartus“, – įsitikinusi vedėja.
Prakalbusi apie mažuosius
telšiškius vedėja ragina būtinai
pasinaudoti jų skyriuje teikiama
nemokama paslauga – dantų
dengimu silantu. Vaikų amžius
– nuo 6 iki 14 metų.

Burnos higiena

Skyriuje taip pat teikiama burnos higienos paslauga. Burnos

Vedėja primena, jog nuo 1998
m. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai kasmet organizuoja iškilmingą Tarptautinės
odontologų dienos minėjimą,
kurio metu apdovanojami iškiliausi, labiausiai profesinėje,
mokslinėje ir visuomeninėje
veik loje nusipelnę gydytojai
odontologai ir burnos priežiūros specialistai. Jiems įteikiamos
šv. Apolonijos skulptūrėlės, sukurtos telšiškio dailininko prof.
Romualdo Inčirausko.
R. Čekanauskienė didžiuojasi, jog buvusios jų skyriaus dvi
gydytojos odontologės jau yra
apdovanotos šiomis statulėlėmis. Tai – Violeta Raslanienė
(nominuota 2012 m.) ir Nijolė
Tomkevičienė (nominuota 2008
m.). Pastaroji daug metų yra išdirbusi Žalgirio klinikoje, yra
labai daug padėjusi pacientams
iš Telšių, konsultavusi juos kaip
veido-žandikaulių chirurgė.
Tarptautinės odontologų dienos proga vedėja R. Čekanauskienė sveikina savo kolektyvą
ir visus kolegas – Telšių rajono
gydytojus odontologus. Vedėja
linki, kad šv. Apolonija, odontologų globėja, globotų gydytojus,
o pacientus saugotų nuo dantų
skausmo.
„Profesinės šventės proga šioje srityje dirbantiems žmonėms
linkiu sėkmės tiek asmeniniame, tiek profesiniame gyvenime. Viliuosi, kad kuris nors iš
telšiškių dar bus apdovanotas
šv. Apolonijos statulėle“, – sakė
R. Čekanauskienė.

