
 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

• Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą medicinos, 

sveikatos vadybos arba sveikatos politikos krypties išsilavinimą. 

• 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: 

o užtikrina, kad būtų skiriamas ypatingas dėmesys suimtiesiems (nuteistiesiems), 

kuriems paskirta sustiprinta priežiūra. 

o kontroliuoja nustatytos apimties sveikatos priežiūros apskaitos ir atsiskaitomybės 

formų vartojimą, taip pat keitimąsi informacija su kitais sveikatos priežiūros subjektais; 

o  bendradarbiauja su įstaigos struktūriniais padaliniais, sveikatos priežiūros įstaigomis, 

priklausomybių ligų centrais ir kitomis institucijomis, siekiant tinkamo sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo suimtiesiems (nuteistiesiems); 

o teikia pasiūlymus rengiant SPT nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus, veiklos 

planus, tvarkas ir taisykles, susijusias su SPT pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymu; 

o parengia ir pateikia Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybai ir 

Šiaulių visuomenės sveikatos centrui reikiamus dokumentus Sveikatos priežiūros tarnybos licencijai 

bei leidimui – higienos pasui gauti, atnaujinti ir patiksinti. 

o vykdo įstaigos SPT kokybės vadovo procedūrų reikalavimus. 

o darbe laikosi higienos, etikos, darbų saugos, informacijos konfidencialumo 

reikalavimų. 

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

darbuotojų skundus, prašymus, pasiūlymus ir imasi priemonių trūkumams pašalinti. 

o pagal kompetenciją dirbti informacine sistema „Prisonis; 

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

įsakymais, darbe, įstaigos ir SPT pasitarimuose. 

o nesant SPT viršininko gydytojo ir/ar vyriausiojo slaugos administratoriaus, pagal savo 

kompetenciją vykdo jų pareigybės aprašymuose numatytas 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, vykdyti kitus su užimamomis pareigomis susijusius 

nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus, Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko gydytojo, 

įsakymus bei nurodymus. 

  

 


