
 

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, 

EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Konsultacijų skyriaus (toliau – 

Skyrius) gydytojo vaikų pulmonologo pareigybė reikalinga tam, kad Poliklinikoje ir/ar Skyriuje 

būtų užtikrintas savalaikis pacientų konsultavimas bei kokybiškų gydytojo vaikų pulmonologo 

paslaugų teikimas. 

Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui, o jo nesant – 

direktoriaus įsakymu paskirtam jį pavaduojančiam darbuotojui (kitam Skyriaus gydytojui 

konsultantui).  

Šias pareigas einantis darbuotojas gali teikti paskyrimus su juo dirbančiam slaugytojui, 

slaugytojo kompetenciją ir jo pareigas nustatančių medicinos normų ribose. 

Šias pareigas einantis darbuotojas Poliklinikoje dirba pagal darbo sutartį. 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

-turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, 

medicinos krypties išsilavinimą, gydytojo vaikų pulmonologo profesinę kvalifikaciją;  

-turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo 

vaikų pulmonologo profesinę kvalifikaciją; 

            -išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus sveikatos priežiūros srityje, 

medicinos normą MN 62:1998, būti susipažinęs su Poliklinikos įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis;             

            -puikiai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną iš užsienio kalbų (rusų ar anglų ar vokiečių ar 

prancūzų); 

-mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Outlook, Internet Explorer) programiniu paketu. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

Gydytojas vaikų pulmonologas privalo: 

-teikti būtinąją medicinos pagalbą; 

-savarankiškai diagnozuoti ligas, gydyti pacientus bei rekomenduoti profilaktikos priemones 

pagal medicinos norma MN 62:1998 apibrėžtą kompetenciją; 

-bendradarbiauti su kitais asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinės 

rūpybos darbuotojais bei specialistais; 

-taikyti Lietuvoje įteisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus; 

-propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo 

priemones; 

-nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir gydytis pas 

atitinkamos srities specialistą; 

-vykdyti privalomąsias sveikatos programas; 

            -laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti; 

              -tvarkyti medicinos dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

-paaiškinti gydytojo vaikų pulmonologo praktikos aplinkybes valstybės institucijų, 

kontroliuojančių sveikatos priežiūros veiklą, bei teisėsaugos institucijų prašymu; 

-Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikti statistikos ir kitus privalomuosius 

atskaitomybės duomenis; 

-informuoti teisėsaugos institucijas apie visus atvejus, kai į sveikatos priežiūros įstaigą 

kreipiasi arba pristatomas asmuo, kurio gyvybei kelia pavojų padaryti kūno sužalojimai, taip pat 

asmuo, kurio gyvybei pavojus negresia, tačiau jam padarytos durtinės, pjautinės, šautinės ar dėl 

sprogimo atsiradusios žaizdos arba kitokio pobūdžio kūno sužalojimai, kurie gali būti susiję su 

nusikaltimu. 



Gydytojas vaikų pulmonologas savo darbe turi vadovautis žiniomis, išmanymu, gebėjimais 

ir įgūdžiais, kuriuos įgyja baigęs gydytojo vaikų pulmonologo profesinę kvalifikaciją suteikiančias 

studijas, medicinos norma MN 62:1998,  nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją ir domėtis mokslo 

ir praktikos pažanga. 

Gydytojas vaikų pulmonologas pagal kompetenciją privalo: 

            -įvertinti krūtinės ląstos radiologinius tyrimus; 

            -atlikti ir įvertinti kvėpavimo sistemos organų funkcijos tyrimus: spirometriją, 

bronchodilatacinius, bronchų provokacinius testus, fizinio krūvio mėginius; 

            -įvertinti bronchų laidumą; 

            -atlikti ir įvertinti ventiliacijos pasiskirstymo, plaučių difuzijos bei kraujo dujų tyrimus;    

            -įvertinti tuberkulino mėginius; 

            -įvertinti alergologinius odos testus;  

            -taikyti naujus įteisintus Lietuvoje plaučių ligų diagnozavimo ir gydymo būdus; 

            -diagnozuoti nespecifines plaučių ir pleuros ligas, plaučių ir pleuros tuberkuliozę, plaučių, 

pleuros bei tarpuplaučio navikus; 

            -gydyti kvėpavimo organų ligas, taip pat tuberkuliozę. 

            Gydytojas vaikų pulmonologas įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti 

savo darbo pareigas ir funkcijas; 

Gydytojas vaikų pulmonologas tiesioginio vadovo ar Poliklinikos direktoriaus pavedimu 

vykdo ir kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas, jeigu tai būtina, siekiant 

užtikrinti kokybišką Poliklinikos ir/ar Skyriaus darbą ir/ar pasiekti įstaigos strateginius tikslus. 
 

 


