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Paslaugos sutrikusios raidos vaikams nėra sistemingos ir gerai organizuotos. Dėl šios

priežasties, pagrindinis projekto tikslas – pagerinti ankstyvosios reabilitacijos/abilitacijos

paslaugų kokybę ir prieinamumą sutrikusios raidos vaikams ir jų šeimoms.

Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, Lietuvoje kasmet gimsta 100 vaikų,

sergančių Cerebriniu paralyžiumi (CP), 10 – Mielomeningocele (MMC) ir 35 – Dauno

sindromu (DS). Šie neišgydomi susirgimai neabejotinai sutrikdo vaiko raidą ir visos šeimos

gyvenimą.

Projekto metu bus sukurtos 3 darbo grupės, kurios atliks CP, DS ir MMC susirgimų literatūros

apžvalgą. Darbo grupėse bus pakviesti dalyvauti partnerių iš Norvegijos atstovai. 3 darbo

grupių atstovai lankysis Solvang abilitacijos centre Tonsberge ir Rikshospital Osle, susipažins

su Norvegijoje ir kitose Skandinavijos šalyse parengtomis ir rengiamomis sutrikusios raidos

vaikų stebėjimo, diagnostikos ir gydymo programomis, su partneriais analizuos Norvegijoje

veikiančias panašias programas. Bus parengti CP, DS ir MMC sergančių vaikų diagnostikos,

gydymo ir stebėjimo metodikų aprašai. Parengti aprašai bus išversti į anglų kalbą ir aptarti su

partneriais iš Norvegijos. Bus parengiamos CP, DS ir MMC sergančių vaikų diagnostikos,

gydymo ir stebėjimo elektroninės programos, jos patalpinamos į įstaigos tinklapį

www.lopselis.lt bei pagaminama po 200 kiekvienos programos CD. Kaune bus surengta 1 d.

konferencija, į kurią bus pakviesti BPG, vaikų neurologai, kiti su sutrikusios raidos vaikais

dirbantys specialistai (viso – apie 300 žmonių). Konferencijos metu bus pristatomos atliktos

veiklos, parengtos CP, DS ir MMC sergančių vaikų diagnostikos, gydymo ir stebėjimo

programos. Konferencijoje pranešimus skaitys partnerių atstovai ir dokumentų rengėjai. Bus

parengti 6 tipų lankstinukai (3 lankstinukai BPG ir kitiems specialistams ir 3 lankstinukai

tėvams), viso – 3000 egzempliorių, su informacija apie projektą, parengtas sutrikusios raidos

vaikų stebėjimo programas, apie jų naudą, pateikiama informacija kaip jomis naudotis, kur

rasti ir t.t.
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Įgyvendinus projektą, užsimegs glaudesni profesiniai ryšiai tarp kolegų

bendradarbiaujančiose įstaigose; bus parengti dokumentai ir elektroninės priemonės, kurios

pagerins sveikatos priežiūros paslaugas sutrikusios raidos vaikams ir jų šeimoms ir

palengvins specialistų dirbančių su sutrikusios raidos vaikais darbą.


