
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

• Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą su magistro 

kvalifikaciniu laipsniu, galiojančią licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo odontologo 

profesinę kvalifikaciją. 

• Žinoti sanitarijos higienos reikalavimus, priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

• Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis. 

• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

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

• Atitikti Lietuvos medicinos normos MN 42:2015 numatytus kompetencijos 

reikalavimus.  

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  

 

• Siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos paslaugų kokybę įstaigos Sveikatos priežiūros 

tarnyboje, gydytojas odontologas privalo: 

o  vykdyti Lietuvos medicinos normoje MN 42:2015 numatytas pareigas ir turi teisę 

įgyvendinti šioje normoje numatytas teises; 

o vykdyti įstaigoje laikomų asmenų profilaktinį ir ambulatorinį odontologinį patikrinimą 

bei gydymą; 

o vykdyti įstaigos Sveikatos priežiūros tarnybos kokybės vadove numatytus reikalavimus. 

•  Siekiant užtikrinti įstaigos Sveikatos priežiūros tarnyboje keliamų uždavinių ir tikslų 

vykdymą, gydytojas odontologas privalo: 

o organizuoti odontologinių ligonių ambulatorinį priėmimą; 

o užtikrinti sanitarinį, priešepideminį, higieninį režimą, inventoriaus žymėjimą, 

dezinfekuojančių skiedinių koncentraciją ir jų keitimo datą odontologiniame kabinete; 

o markiruoti inventorių, naudoti jį griežtai pagal paskirtį; 

o po procedūrų nukenksminti medicininius instrumentus, naudotą medžiagą, vatą; 

o saugoti ir teisingai naudoti medicininę aparatūrą, medicininius instrumentus; 

o kontroliuoti vaistų kiekį odontologiniame kabinete, informuoti vyriausiąjį slaugos 

administratorių apie trūkstamus medikamentus ir slaugos reikmenis, kontroliuoti medikamentų 

galiojimo laiką; 

o esant būtinumui nukreipti ligonius į Laisvės atėmimo vietų ligoninę ar į kitas gydymo 

įstaigas; 

o vesti sveikatos mokymo ir ugdymo darbą tarp įstaigoje laikomų asmenų. 

•  Siekiant įgyvendinti Sveikatos priežiūros nuostatus, gydytojas odontologas privalo: 

o dalyvauti organizuojamose paskaitose, konferencijose sveikatos priežiūros klausimais; 

o teikti būtinąją medicinos pagalbą; 

o laikytis medicinos etikos ir elgesio normų; 

o griežtai laikytis aseptikos ir antiseptikos reikalavimų odontologiniame kabinete; 

o vesti sistemingą jam priskirtų ligonių sveikatos duomenų rinkimą, juos analizuoti, 

apibendrinti ir pateikti Sveikatos priežiūros tarnybos viršininkui; 

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 susijusius su užimamomis pareigomis 

nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus, Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko įsakymus bei 

nurodymus. 


