
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS FUNKCIJOS 

 

Sveikatos priežiūros skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias 

funkcijas: 

• užsiima įstaigoje asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikia įstaigos asmens sveikatos 

priežiūros licencijoje nurodytas paslaugas; 

• užtikrina įstaigoje ne mažesnės kaip medicinos gydytojo apimties neatidėliotiną 

medicinos pagalbą darbo dienos metu ir ne mažesnės kaip bendrosios praktikos slaugytojos apimties 

neatidėliotiną medicinos pagalbą dienos metu, nedarbo dienomis nuo 6 val. iki 18 val. medicininių 

paslaugų teikimą; 

• organizuoja ir atlieka suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų arešto bausme nustatytos 

apimties medicininius sveikatos patikrinimus, taip pat privalomus sveikatos patikrinimus pagal 

profesijos darbus ir naujai atvykusiems suimtiesiems, nuteistiesiems ir nuteistiesiems arešto bausme; 

• organizuoja ir vykdo nustatytos apimties užkrečiamųjų ligų privalomą kontrolę. 

Suimtuosius, nuteistuosius ir nuteistuosius arešto bausme, įtariamus sergant užkrečiama liga, 

privalomai izoliuoja iki jų perkėlimo į to susirgimo gydymui skirtą įstaigą arba iki jų keliamo 

pavojaus kitų asmenų sveikatai pabaigos, priklausomai nuo ligos pobūdžio ir įstaigos medicininei 

veiklai nustatytos apimties; 

• išaiškina asmenis, sergančius lėtiniais susirgimais, vykdo jų dispanserinę priežiūrą, 

organizuoja jiems nustatytos apimties profilaktines priemones; 

• užtikrina ligonių palydėjimą į gydymo įstaigą, kai transportavimo metu dėl jų sveikatos 

gali atsirasti neatidėliotinos medicinos pagalbos poreikis; 

• kompetentingo pareigūno raštišku siuntimu ir nustatyta tvarka konstatuoja įstaigoje 

mirusio asmens biologinę mirtį; 

• kaupia ir laiko nustatytos apimties medicininių reikmenų rezervą, užtikrina pirmąją 

medicininę pagalbą įstaigoje nukentėjusiems asmenims katastrofų, stichinių nelaimių, kitų 

ekstremalių situacijų atvejais; 

• neatlygintinai aprūpina įstaigoje laikomus ligonius būtinojo sąrašo vaistais ir kitomis 

medicininėmis prekėmis; 

• moko įstaigoje esančius suimtuosius, nuteistuosius ir nuteistuosius arešto bausme 

asmenis sveikos gyvensenos, aktualių komunikacinių susirgimų profilaktikos, higienos; 

• organizuoja ir vykdo įstaigos dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos darbų 

kontrolę; 

• kontroliuoja, kaip įstaigoje laikomasi, buities, sanitarijos ir priešepideminių 

reikalavimų, teikia pasiūlymus šios veiklos gerinimui; 

• renka ir analizuoja informaciją apie įstaigoje laikomų asmenų sveikatą; 

• teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku informuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos – Šiaulių padalinį, asmens sveikatos priežiūros valdymo 

institucijas apie išaiškintus užkrečiamų ligų atvejus, vidaus infekcijas, avarijas, nelaimingus 

atsitikimus; 

• nustatyta tvarka ir periodiškumu atsiskaito Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros 

skyriui; 

• aprūpina darbuotojus medicininės dokumentacijos formomis, vykdo nustatytos 

apimties medicininę apskaitą ir atsiskaitomybę. 


