
REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

 

• Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą 

specialųjį vidurinį medicininį išsilavinimą bei turėti klinikos laboranto kvalifikaciją (specializaciją). 

• Žinoti sanitarijos higienos reikalavimus, priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

• Atitikti Lietuvos medicinos normos MN 69:1999 “Klinikos laborantas. Pareigos, teisės 

ir atsakomybė” numatytus kompetencijos reikalavimus.  

 

 

PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

• Siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos paslaugų kokybę įstaigos Sveikatos priežiūros 

tarnybos, klinikos laborantas privalo: 

o vykdyti Lietuvos medicinos normoje MN 69:1999 numatytas pareigas ir turi teisę 

įgyvendinti šioje normoje numatytas teises; 

o vykdyti įstaigos Sveikatos priežiūros tarnybos kokybės vadove numatytus reikalavimus; 

o atlikti jo kompetencijai priskirtus serologinius ir klinikinius kraujo bei šlapimo tyrimus; 

o užtikrinti higieninių, sanitarinių sąlygų laikymąsi savo darbo vietoje. 

•  Siekiant užtikrinti tinkamą Sveikatos priežiūros tarnybos dokumentacijos bei Asmens 

sveikatos istorijų tvarkymą, klinikos laborantas turi: 

o laboratorinių tyrimų rezultatus įrašyti registravimo žurnale ir įklijuoti į Asmens 

sveikatos istorijas; 

o vesti pacientų ir suteiktų paslaugų apskaitą; 

o laiku pateikti Asmens sveikatos istorijas planinių konsultacijų atlikimui ir išdėstyti jas 

pagal priėmimo laiką;  

o  išdėstyti suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų arešto bausme Asmens sveikatos istorijas 

pagal pavardes abėcėlės tvarka, jas saugoti, tvarkyti ir perduoti į archyvą; 

o  tvarkyti nuteistųjų, paliktų atlikti ūkio darbus, asmens medicinines knygeles (forma 

048/a), vykdyti reikalingų tyrimų ir patikrinimų kontrolę; 

o  suimtuosius, nuteistuosius ir nuteistuosius arešto bausme konvojuojant į kitas suėmimo 

vykdymo vietas Įskaitos skyriaus specialistams laiku pateikti suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų 

arešto bausme Asmens sveikatos istorijas.  

•  Siekiant užtikrinti įstaigos Sveikatos priežiūros tarnybos keliamų uždavinių ir tikslų 

vykdymą, klinikos laborantas privalo: 

o suvesti naujai atvykusių asmenų duomenų ir laboratorinių tyrimų atsakymus į 

informacinę sistemą „Prisonis“; 

o vykdyti serologinių tyrimų pakartotinio ištyrimo kontrolę (po 1 mėn. ir 12 mėn.). 

o esant būtinumui teikti pirmąją medicinos pagalbą. 

o priima ir registruoja suimtiesiems / nuteistiesiems artimųjų atneštus vaistus ir 

medicinines prekes; 

o kopijuoja asmens sveikatos istorijas, kopijas pateikia Personalo skyriui; 

o esant būtinumui lydi konvojuojamus suimtuosius / nuteistuosius į Laisvės atėmimo vietų 

ligoninę. 

•  Siekiant įgyvendinti Sveikatos priežiūros tarnybos nuostatus, klinikos laborantas 

privalo: 

o laikytis darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų bei vidaus tvarkos taisyklių; 

o laikytis medicinos etikos ir elgesio normų; 

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, Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko gydytojo, 

viršininko pavaduotojo bei vyriausiojo slaugos administratoriaus įsakymus bei nurodymus. 


