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SVEIKATOS PRIEZIUROS SKYRIAUS SNNVTOS GYDYTOJO
PAIIEIGYBES APRASYVTIS

I SKYRIUS
PAREIGYBE
1. Sveikatos prieZilros skyriaus (toliau
2. Pareigybes lygis - Al.

- SPS) Seimos gydytojas

yra specialistas.

II SKYRIUS
SPECIALUS NNTX,q.LAVIMAI STAS PAREI GAS EINANdIAM DARBUOT o JUI
atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. tureti ne Zemesni kaip auk5tqii medicinini universitetini iSsilavinim4, galiojandi4
3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi

licencij4 verstis Seimos gydytojo praktika;
3.2. i5manyti Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutatimus, kitus teises aktus, reglamentuojandius suimtqjq (nuteistqjq) sveikatos pneLinr1;
3.,3. atitikti Lietuvos medicinos normoje MN 14:2005 nustat5rtus kompetencijos
reikalavimusl
3,4. moketi dirbti ,,Microsoft Offrce" programiniu paketu.

Sr.q,s pAREIGAS

4.

III SKYRIUS
nINANiIo DARBUoToJo tFUNKcIJos

Sias pareigas einantis darbuotojas atlieka Sias funkci.jas:

4.1. vykdo Lietuvos medicinos normoje MN 14:2005 numatytas pareigas;
4.2. oryarizuoja ir uZtikrina jam paskirtq ligoniq sveikatos iStyrim4, teikia kvalifikuot4
medicinos p'agalbl, atlieka ligrl d.iagnostik4, gydym4 bei profrlaktikl pagal kompetencii4,
vadovauj antis MN | 4:2005 ;
4.3. rekomenduoj a ir organizuoj a pacientams profi laktikos priemones;
4.4. teikia pirmqj Q, butin4j 4 medicino s pagalb4 pacientams ;
4.5. uZtikrina pirming ir tgsting asmens sveikatos prieLiirq;
4.6. naudojasi medicinos prietaisq saugos techninio reglamento reikalavimus
irtitinkandiais medicinos prietaisais ;
4.7. visais neai5kiais klinikiniais atvejais konsultuojasi su kitais gydytojais, esant
reikalui organizuoj a gydytojq konsiliumus;
4.8. vykdo istaigos SPS kokybds vadovo procediiry reikalavimus;
4.9. pagal poreiki nukreipia ligonius stacionariniam gydymui i Laisves atemimo vietq
ligoning, esant btitinumui ir ikitas asmens sveikatos prieZiiiros istaigas.

5. Siekiant uZtikrinti sveikatos prieZiDros skyriui keliamq uZdaviniq

vykdym4, Seimos gydytojas privalo:
5.1. dalyvauti istaigos

ir

medicinos personalo pasitarimuose, komisijose

grupese;

5.2. pagal kompetencij4 dirbti su informacine sistema,,Prisonis";

ir

tikslq

ir

darbo

2

5.3. sistemingai rinkti paskirtq ligoniq sveikatos duomenis, juos analizuoti,
apibendrinti ir pateikti SPS vir5ininkui gydytojui;
5.4. laikytis higienos ir epidemiologiniq reikalavimq, medicinos etikos taisykliq, darbq
saugos, informacij os konfi dencialumo reikalavimq;
5.5. pavaduoti medicinos gydytoj4 atostogq, komandiruotes, kvalilikacijos kdlimo ar
ligos metu;
5.6. uZtikrinti opioidines priklausomybes pakaitinio gydymo tgstinum4 suimtiesiems,
nuteistiesiems;
S.7.uitlkrinti tinkam4 dokumentacijos pildym4 ir nustatlrtos apimties medicinines
apskaitos ir atsiskaitomybes formq naudoj im4;
5.8. bendradarbiauti su vie5osiomis valstybes (savivaldybiq) asmens sveikatos
prieZilros istaigomis suimtqj q (nuteistqj q) prieZi[ros klausimais;
5.9. pagal kompetencij4 nagrineti suimtqjq (nuteistqjq), piliedir4 bei istaigos
darbuotojq skundus, pra5ymus, pasiulymus;
5.10. laikytis istatymq ir kitq teises aktq numatytq konfidencialumo reikalavimq.
Neteikti konfidencialios informacijos be paciento sutikimo, i5skyrus LR lstatymuose numatytus
atvejus.

6. Siekiant istaigos strateginiq tikslq, vykdyti kitus su uZimamomis pareigomis
susijusius nenuolatinio pobldZio istaigos direktoriaus, Sveikatos prieZilros skyriaus vir5ininko
[sakymus bei nurodymus.
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