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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro (toliau – Centro) vidaus ligų 

gydytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

2. Vidaus ligų gydytoją į darbą priima ir iš pareigų atleidžia Centro direktorius.  

 

 

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI VIDAUS LIGŲ GYDYTOJUI 

 

3. Vidaus ligų gydytojas turi atitikti tokius kvalifikacinius reikalavimus: 

3.1 turėti aukštąjį universitetinį medicinos išsilavinimą, vidaus ligų gydytojo kvalifikaciją, būti 

išklausius paliatyviosios pagalbos kursus; 

3.2 mokėti naudotis šiuolaikine technika ir ryšio priemonėmis (MS Word, MS Excel, MS 

Outlook,  Internet Explorer  ir kt.);  

3.3 mokėti dirbti programa E.sveikatos sistema. 

4. Vidaus ligų gydytojas savo darbe turi vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais sveikatos 

priežiūros įstaigų vykdomas funkcijas, Lietuvos higienos ir medicinos  normomis, Elgesio 

kodeksu,  Centro direktoriaus įsakymais, kitais  įstaigos vidaus teisės aktais bei šiais pareiginiais 

nuostatais.  

 

III. VIDAUS LIGŲ GYDYTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Pagal kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje MN 76 “Vidaus ligų gydytojas. 

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ ir Centro licenciją teikia vidaus ligų gydytojo 

paslaugas: 

5.1 prireikus suteikia  būtinąją  medicininę pagalbą; 

5.2 vertina paciento nusiskundimus, surenka gyvenimo, ligos anamnezę; 

5.3 analizuoja ir įvertina išrašų/siuntimų iš medicininių dokumentų duomenis, juos aprašo 

medicininiuose dokumentuose, savo kompetencijos ribose gali keisti kitų gydymo įstaigų 

gydytojų paskirtą gydymą, diagnozę; 

5.4 įvertina paciento fizinę būklę (apžiūri, auskultuoja, palpuoja), protinę veiklą, emocinę 

būseną, naudodamasis standartinėmis skalėmis įvertina paciento funkcinį savarankiškumą, 

komos gilumą, navikinių susirgimų sunkumą (Karnovskio indeksu), nustato slaugos, 

psichologinės, socialinės pagalbos poreikius; 

5.5 sudaro individualų paciento gydymo, slaugos, maitinimo planą, keičiantis paciento sveikatos 

būklei, jį papildo ar kooreaguoja; 

5.6 skiria, įvertina ir interpertuoja laboratorinius tyrimus bei įvertina atliktus instrumentinius 

diagnostinius tyrimus (echoskopiją, fibroezofagogastroduodenoskopiją,  radiologinį tyrimą 

ir t.t.); 

5.7 taikydamas Lietuvoje įteisintus ligų tyrimo ir gydymo metodus, gydytojas diagnozuoja ir 

gydo paciento sveikatos sutrikimus ir problemas; 

5.8 prireikus specializuotos pagalbos, siunčia pacientą konsultuotis pas atitinkamos srities 

specialistą ar nukreipia gydytis į aukštesnio lygio paslaugas teikiančią gydymo įstaigą; 

5.9 sudėtingus ar neaiškius ligos gydymo atvejus aptaria su gydymo koordinatoriumi, slaugos - 

su  slaugos koordinatoriumi; 

5.10  kiekvieną dieną vizituoja pacientus; 
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5.11  po darbo valandų pagal sudarytą grafiką budi namuose, budėjimo metu bet kuriuo paros 

metu telefonu konsultuoja personalą dėl Centre gydomo paciento būklės, o esant reikalui 

nedelsiant atvyksta į Centrą įvertinti paciento būklę; 

5.12 Centre nustatyta tvarka teikia informaciją pacientui, jo atstovams apie paciento būklę, 

diagnozę, medicinos tyrimų duomenis, gydymo eigą, gydymo metodus, galimus 

alternatyvius gydymo metodus, komplikacijas bei gydymo prognozę; 

5.13 sprendžia pacientų nedarbingumo klausimus, neįgalumo nustatymo klausimus, organizuoja 

nedarbingumo pažymėjimų ir pažymų išrašymą; 

5.14  pagal nustatytus reikalavimus vykdo higieninius reikalavimus; 

5.15  pagal nustatytus reikalavimus pildo medicininę ir nemedicininę dokumentaciją; 

5.16  bendraujant su pacientais, lankytojais, bendradarbiais laikosi darbuotojo elgesio kodekso 

reikalavimų, užtikrina paciento teises, saugo konfidencialią informaciją apie pacientą; 

5.17  teisės aktų nustatyta tvarka nuolat tobulina profesinę kvalifikaciją, dalyvauja Centro ir 

Centro skyrių darbuotojų susirinkimuose; 

5.18  laiku perregistruoja licenciją; 

5.19  dirba pagal nustatytą darbo grafiką, darbo grafiko pakeitimus derina su gydymo 

koordinatoriumi; 

5.20  pavaduoja kitus gydytojus jiems nesant darbe; 

5.21  dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose darbo grupėse ar komisijose; 

5.22  vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su darbu susijusius gydymo koordinatoriaus ir 

direktoriaus pavedimus. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

6. Vidaus ligų gydytojas tiesiogiai pavaldus gydymo koordinatoriui. 

7. Vidaus ligų gydytojas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą pareiginiuose nuostatuose 

nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų 

viršijimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

________________________ 


