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„Reabilitacija: galimybės 
ir paslaugų kokybė“  |  2022 m. gegužė

DIAGNOZĖS, DĖL KURIŲ GAUTA REABILITACIJA:

3 pav.  STACIONARINĖS REABILITACIJOS 
          EFEKTYVUMAS, %

  4 pav.  AMBULATORINĖS REABILITACIJOS 
            EFEKTYVUMAS, %

6 iš 10 respondentų yra naudojęsi reabilitacijos paslaugomis

• 70% po onkologinės ligos gydymo
• 25% dėl judamojo-atramos aparato pažeidimų (t.y. po traumų, ligų, ortopedinių operacijų)
• Kitos – širdies ir kraujagyslių ligos, nervų ligos, diabetas, būklė po insulto, kvėpavimo sistemos

ligos, būklė po COVID-19 ir kt.
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  2 pav.  AR EFEKTYVI BUVO REABILITACIJA, %
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1 pav.  KOKIA REABILITACIJA TEKO NAUDOTIS, %
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• 9 iš 10 pacientų, jei rinktųsi pakarto�nai, pirmenybę teiktų stacionarinei reabilitacijai
• 8 iš 10 asmenų, turinčių reabilitacijos paslaugų naudojimosi pa�r�es, ir 7 iš 10, nesinaudojusių 

reabilitacija, pirmenybę teikia stacionariajai reabilitacijai sanatorijoje
• 4-6 iš 100 pacientų rinktųsi ambulatorinę reabilitaciją poliklinikoje/gydymo įstaigoje
• 8 iš 10 pasinaudojusių ambulatorine reabilitacija, pakarto�nai rinkdamiesi pageidautų gau� 

stacionarinės reabilitacijos paslaugas

5 pav.  BENDRAI PACIENTAI PIRMENYBĘ 
          TEIKTŲ, %

7 pav.  NAUDOJĘSI STACIONARINE REABILITACIJA, 
          PAKARTOTINAI RINKTŲSI %
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6 pav.  NAUDOJĘSI AMBULATORINE REABILITACIJA, 
          PAKARTOTINAI RINKTŲSI %

7 iš 10 nesinaudojusių reabilitacija, nežino, kokiais atvejais 
skiriama medicininė reabilitacija, tuo tarpu naudojęsi 
reabilitacija apie jos skyrimo tvarką nežino 4 iš 10 asmenų

3,8

14,3

8 pav.  PACIENTŲ INFORMACIJOS APIE REABILITACIJOS 
          PASLAUGŲ SKYRIMO GALIMYBĘ ŠALTINIAI
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