
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

• Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą su magistro 

kvalifikaciniu laipsniu, galiojančią licenciją verstis medicinos gydytojo praktika.  

•  Žinoti sanitarijos ir higienos reikalavimus, priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

• Atitikti Lietuvos medicinos normos MN 7:1995 numatytus kompetencijos reikalavimus.  

• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius suimtųjų (nuteistųjų) sveikatos priežiūrą. 

• Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis. 

 

 

PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

• Siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos paslaugų kokybę įstaigos SPT, medicinos 

gydytojas privalo: 

o vykdyti Lietuvos medicinos normoje MN 7:1995 numatytas pareigas; 

o teikti kvalifikuotas I-ojo lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas suimtiesiems 

(nuteistiesiems) ir nuteistiesiems arešto bausme sergantiems ūmiomis ir lėtinėmis vidaus ligomis; 

o vykdyti įstaigos SPT kokybės vadovo procedūrų reikalavimus. 

• Siekiant užtikrinti įstaigos SPT keliamų uždavinių ir tikslų vykdymą, medicinos 

gydytojas privalo: 

o priimti užsiregistravusius pacientus ir diagnozuoti ligas, gydyti pacientus bei 

rekomenduoti profilaktikos priemones pagal savo kompetenciją; 

o be eilės priimti asmenis, kuriems reikalinga suteikti būtinąją medicinos pagalbą; 

o profilaktiškai patikrinti ar įstaigoje laikomi asmenys neserga ūmiomis vidaus ligomis; 

o pagal poreikį laiku nukreipti asmenis stacionariam gydymui, organizuoti asmenų 

perkėlimą į medicinos pagalbos įstaigas; 

o ligų diagnostikos, gydymo rezultatus žymėti medicininiuose dokumentuose; 

o užtikrinti gydytojų specialistų sudarytų gydymo planų tęstinumą; 

o užtikrinti pirmąją medicininę pagalbą įstaigoje nukentėjusiems asmenims katastrofų, 

stichinių nelaimių, kitų ekstremalių situacijų atvejais; 

o įtariant ar nustačius aplinkiniams pavojingus infekcinius susirgimus, taikyti karantinines 

priemones; 

o sveikatos priežiūros tikslais reguliariai lankytis maitinimo, pirties, gyvenamose 

patalpose, kamerose, drausmės izoliatoriuose bei kitose įstaigos patalpose ir teikti pasiūlymus dėl 

šių patalpų sąlygų gerinimo; 

o pagal kompetenciją dirbti su informacine sistema „Prisonis“. 

• Siekiant įgyvendinti Sveikatos priežiūros tarnybos nuostatus, medicinos gydytojas 

privalo: 

o informuoti SPT viršininką apie įvykius SPT, grupinius susirgimus, nelaimingus 

atsitikimus, kitus ypatingus, su sveikatos priežiūra susijusius, įvykius; 

o laikytis medicinos etikos ir elgesio normų; 

o dalyvauti įstaigos ir medicinos personalo pasitarimuose; 

o vykdyti medicinos personalo, kitų įstaigos darbuotojų bei suimtųjų ir nuteistųjų 

sanitarinį ir higieninį švietimą. 

o 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 ir SPT viršininko įsakymus bei nurodymus. 


