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PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO  

 VIDAUS LIGŲ GYDYTOJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I.  PAREIGYBĖ 

 

1.  Vidaus ligų gydytojas_____ yra _____II grupės pareigybė ___________________ 

   (pareigybės pavadinimas)               (nurodoma pareigybės grupė) 

2. Pareigybės lygis – ______A__________________________________________ 

    (nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė) 

3.  Pareigybės paskirtis (jei yra)_Įstaigos vidaus ligų gydytojo pareigybė reikalinga teikti proto ir 

psichikos negalią turintiems asmenims vidaus ligų gydytojo apimties paslaugas, atlikti kitas jo 

kompetencijai priskirtas funkcijas; 

4. Pareigybės pavaldumas (jei yra) vidaus ligų gydytojas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos Sveikatos 

priežiūros padalinio vadovui; 

5. Darbuotojui nustatyta darbo svaitės trukmė val.: 38 val.; 

 
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
6.1. turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą ir nustatyta tvarka išduotą galiojančią medicinos praktikos 

licenciją ir vidaus ligų gydytojo kvalifikaciją; 
6.2. žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos medicinos norma MN 76:2015 ,,Vidaus 

ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, kitais teisės aktais, įstaigos, kurioje dirba, įstatais 

(nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu; 

6.3. žinoti sveikatos sistemos ir sveikatos apsaugos įstatymus, kitus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą 

reglamentuojančius teisės aktus, sveikatos priežiūros tarnybos nuostatus, būti susipažinusiam su bendraisiais 

medicinos normų reikalavimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais Įstaigos veiklą; 

6.4. turėti spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka; 

6.5. gebėti bendrauti su Įstaigos gyventojais; 

6.6. laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti; 

6.7. Vidaus ligų gydytojas profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja 

baigęs vidaus ligų gydytojas profesinę kvalifikaciją suteikusias studijas, nuolat tobulindamas įgytą profesinę 

kvalifikaciją ir atsižvelgdamas į nuolatinę medicinos mokslo ir praktikos pažangą; 

6.8. Vidaus ligų gydytojo profesinę kompetenciją nustato Lietuvos medicinos norma MN 76:2015 ,,Vidaus 

ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė’’; 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO  DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1.  vadovaujasi vidaus ligų gydytojas pareiginėmis instrukcijomis, Įstaigos įstatais, vidaus tvarkos 

taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais; 

7.2. taikydamas Lietuvoje įteisintus tyrimo metodus, diagnozuoti terapines ligas, gydo pacientus, kuriems 

įtariama ar nustatyta terapinė liga, rekomenduoja jiems profilaktikos priemones; 

7.3. paciento tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus žymi medicinos dokumentuose; 

7.4. nustatyta tvarka teikia statistikos ir kitus privalomuosius duomenis, registruoja ir praneša teritoriniam 

visuomenės sveikatos centrui apie išaiškintą infekcinę, lytiškai plintančią ligą, apsinuodijimą maistu bei profesinį 
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apsinuodijimą arba apie infekcinių ligų užkrato nešiotojų, esančių namuose, sanitarinio-epidemiologinio režimo 

pažeidimą; 

7.5. per penkerius metus išklauso ne mažiau kaip 200 kvalifikacijos kėlimo kursų valandų; 

7.6. laikosi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų; 

7.7. nustatyta tvarka teikia statistikos ir kitus privalomuosius atskaitomybės duomenis Sveikatos apsaugos 

ministerijai, savivaldybės ir apskrities gydytojui, visuomenės sveikatos centrui ir kitoms sveikatos priežiūros 

įstaigoms bei teisėsaugos institucijoms; 

7.8. atlieka laikinojo nedarbingumo ekspertizę teisės aktų nustatyta tvarka; 

7.9. dirbant vadovaujasi medicinos etikos ir deontologijos taisyklėmis, gerbia pacientų teises, saugo jų 

medicinines paslaptis įstatymo nustatyta tvarka; 

7.10. teikia būtinąją medicinos pagalbą ištikus traumai, apsinuodijus bei susirgus ūminėmis ligomis 

(žr.galiojantį būtinosios medicinos pagalbos sąrašą); 

7.11. žino kenksmingus darbo veiksnius, jų laikytis pačiam ir reikalauja kitų laikytis saugaus darbo taisyklių; 

7.12. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siunčia pacientą konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos srities 

specialistą; 

7.13. nustatyta tvarka praneša policijai apie sužeidimus šaltuoju, šaunamuoju ginklu ir kitus smurtinius 

sužalojimus; 

7.14. propaguoja sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones; 

7.15. vykdo privalomąsias sveikatos programas; 

7.16. bendradarbiauja su kitais asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinės rūpybos 

darbuotojais bei specialistais; 

7.17. stebi ir vertina Įstaigos gyventojų sveikatos būklę, siekiant išsaugoti esamą sveikatos būklę, savalaikiai 

nustatyti ūmius sveikatos sutrikimus bei vykdyti jų prevenciją; 

7.18. vertina siuntimą skyrusio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo suteiktą medicininę 

informaciją; 

7.19. skiria vaistus, psichoterapijos programas ir kitas profilaktikos ir gydymo priemones, jas administruoja, 

stebi pacientų reakciją; 

7.20. siunčia Įstaigos gyventojus į kitas specializuotas gydymo įstaigas, užsako specializuotus tyrimus, 

siekiant užtikrinti tęstinę sveikatos priežiūrą; 

7.21. pagal Sveikatos priežiūros padalinio vadovo pateiktą informaciją savalaikiai nukreipia Įstaigos 

gyventojus darbingumo lygiui, specialiesiems poreikiams nustatyti; 

7.22. teikia informaciją apie konkrečių ligų profilakyikos priemones, gydymą ir priežiūrą pacientams, jų 

šeimos nariams, kitiems Įstaigos sveikatos priežiūros specialistams; 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tai, kad jam pavestos užduotys 

būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai, už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, už 

įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą, už materialinę žalą, padarytus dėl savo 

kaltės ir neatsargumo. 

 

 

Susipažinau :  

 

__________________________ 

(Vardas, pavardė) 

 

__________________________ 

 (Parašas, data) 

 


