
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

• Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą 

iki 1995 metų bei turėti radiologijos technologo kvalifikaciją (specializaciją). 

• Žinoti sanitarijos ir higienos reikalavimus, priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

• Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis. 

• Žinoti su darbu susijusius reikalavimus ir higienos normas.  

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

• Siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos paslaugų kokybę įstaigos Sveikatos priežiūros 

tarnybos, radiologijos technologas privalo: 

o visiems naujai atvykusiems suimtiesiems, nuteistiesiems ir nuteistiesiems arešto bausme 

atlikti krūtinės ląstos rentgenogramas; 

o esant būtinybei pagal gydytojo paskyrimus atlikti rentgenogramas suimtiesiems, 

nuteistiesiems ir nuteistiesiems arešto bausme; 

o atliktas rentgenogramas pateikti gydytojo radiologo įvertinimui; 

o vykdyti įstaigos Sveikatos priežiūros tarnybos kokybės vadove numatytus reikalavimus. 

•  Siekiant užtikrinti įstaigos Sveikatos priežiūros tarnybos keliamų uždavinių ir tikslų 

vykdymą, radiologijos technologas privalo: 

o vykdyti Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko ir gydytojų nurodymus; 

o siekiant išaiškinti tuberkuliozės atvejus suimtiesiems, nuteistiesiems ir nuteistiesiems 

arešto bausme 1 kartą metuose profilaktiškai daryti krūtinės ląstos rentgenogramas; 

o kokybiškai ir laiku pildyti medicininę dokumentaciją: rentgeno diagnostinius tyrimus 

fiksuoti registravimo žurnale ir tyrimų atsakymus įklijuoti į Asmens sveikatos istoriją; 

o esant būtinybei, suteikti pirmąją medicininę 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; 

o suimtuosius, nuteistuosius ir nuteistuosius arešto bausme, ruošiant konvojavimui į kitas 

suėmimo vykdymo vietas, Įskaitos skyriaus specialistams pateikia Asmens sveikatos istorijas;  

o tvarko suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų arešto bausme Asmens sveikatos istorijas. 

•  Siekiant įgyvendinti Sveikatos priežiūros tarnybos nuostatus, radiologijos technologas 

privalo: 

o žinoti kabineto techninių įrengimų veikimo principus ir eksploatacijos sąlygas; 

o tyrimų metu neleisti kabinete būti pašaliniams asmenims; 

o laikytis darbo saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių; 

o laikytis medicinos etikos ir elgesio normų; 

o analizuoti darbo rodiklius, teikti statistinius ir kitokius duomenis; 

o pagal kompetenciją dirbti su informacine duomenų sistema „Prisonis“; 

o laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų konfidencialumo reikalavimų. Neteikti 

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

•  Vykdyti įstaigos radiacinę saugą, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos radiacinės 

saugos įstatymo ir kitų radiacinės saugos teisės aktų reikalavimus.  

•  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. 


