
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

• Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą su magistro 

kvalifikaciniu laipsniu, galiojančią licenciją verstis medicinos praktika. 

• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais suimtųjų (nuteistųjų) sveikatos 

priežiūrą; 

• Išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo bei apskaitos taisykles; 

• Mokėti dirbti su kompiuteriu Microsoft Office programomis. 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

Siekiant užtikrinti SPT keliamų uždavinių ir tikslų įgyvendinimą šias pareigas einantis 

darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

• vadovauja Sveikatos priežiūros tarnybai; 

• administruoja Sveikatos priežiūros tarnybos veiklą (rengia darbo planus bei ataskaitas, 

darbo grafikus, tvarkų bei taisyklių, reglamentuojančių Sveikatos priežiūros tarnybos darbą, 

Sveikatos priežiūros tarnybos nuostatų bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir kitus 

dokumentus, užtikrina darbo drausmę). 

• supažindina tarnybos darbuotojus (ir naujai priimtus į SPT) su SPT veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais, jų pakeitimais, papildymais, SPT nuostatais. 

• planuoja sveikatos priežiūros priemones; 

• kontroliuoja SPT darbuotojų darbą, jo atitikimą medicinos normoms, standartams ir 

technologijoms; 

• rengia tarnybos darbuotojus darbui ekstremaliomis sąlygomis; 

• formuoja medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimo poreikį, organizuoja įstaigoje 

laikomų asmenų ugdymą ir prevencines priemones sveikatos (užkrečiamųjų ligų, AIDS, ŽIV, 

priklausomybių prevencijos) srityje; 

• siekiant įstaigoje užtikrinti tinkamą sveikatos paslaugų kokybę, organizuoja nustatytos 

apimties privalomus sveikatos patikrinimus ir teikia sveikatos priežiūros paslaugas (pagal turimą 

licenciją);  

• vykdo įstaigos SPT kokybės vadovo procedūrų reikalavimus. 

• administruoja informacinės duomenų bazės „Prisonis“ formavimą SPT kompetencijos 

ribose; 

• siekiant užtikrinti įstaigos epidemiologinę ir sanitarinę būklę, organizuoja ir užtikrina 

priešepideminių priemonių įgyvendinimą įstaigoje. 

• informuoja įstaigos direktorių ir jo pavedimu tiria ypatingus įvykius tarnyboje, 

susijusius su grupiniais susirgimais, pavėluotu ligų išaiškinimu, staigia mirtimi ar žala sveikatai; 

• formuoja poreikį įstaigos aprūpinimui vaistais, medicininėmis prekėmis ir techninėmis 

priemonėmis, užtikrina racionalų vartojimą, teisingą apskaitą ir nurašymą. 

• renka, kaupia ir analizuoja įstaigoje laikomų asmenų sveikatos duomenis, apibendrinus 

pateikia įstaigos direktoriui ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos Sveikatos priežiūros skyriui; 

• pagal savo kompetenciją nagrinėja suimtųjų (nuteistųjų), piliečių bei įstaigos darbuotojų 

skundus, prašymus, pasiūlymus ir imasi priemonių trūkumams pašalinti. 

• teikia įstaigos direktoriui pasiūlymus dėl medicinos personalo priėmimo dirbti į SPT,  

darbuotojų skatinimo ar nubaudimo klausimais; 



• darbe laikosi higienos, etikos, darbų saugos, informacijos konfidencialumo reikalavimų. 

• pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus 

įsakymais, darbe, įstaigos ir SPT pasitarimuose. 

• pagal kompetenciją atstovauja Sveikatos priežiūros tarnybą ir įstaigą joje laikomų 

suimtųjų (nuteistųjų) sveikatos priežiūros klausimais. 

• pildo SPT darbo laiko apskaitos žiniaraštį. 

• nesant SPT viršininko pavaduotojo, vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

• laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų numatytų konfidencialumo reikalavimų. Neteikti 

konfidencialios informacijos be paciento sutikimo, išskyrus LR įstatymuose numatytus atvejus; 

• Siekiant įstaigos strateginių tikslų, vykdo su užimamomis pareigomis susijusius 

nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus pavedimus. 

 


