
 

 

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, 

EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) šeimos gydytojo pareigybė 

reikalinga tam, kad Poliklinikoje ir/ar Skyriuose būtų užtikrinta pirminė ir tęstinė asmens, šeimos ir 

bendruomenės savalaikė, kokybiška sveikatos priežiūra. 

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

direktoriaus  įsakymu paskirtam asmeniui. 

Šias pareigas einantis darbuotojas teikia paskyrimus su juo dirbančiam slaugytojui, 

slaugytojo kompetenciją ir jo pareigas nustatančių medicinos normų ribose. 

Esant tarnybiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino 

nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais), darbuotoją gali pavaduoti direktoriaus įsakymu 

paskirtas kitas darbuotojas (šeimos gydytojas). 

Esant tarnybiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino 

nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais), šeimos gydytojo pareigas einantis darbuotojas 

direktoriaus įsakymu gali būti paskirtas pavaduoti kitą darbuotoją (šeimos gydytoją). 

Šeimos gydytojo pareigas einantis darbuotojas 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; 

-turėti galiojančią šeimos gydytojo medicinos praktikos licenciją; 

-mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programų paketu (Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer), E- sveikata. 

-būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūrą, medicinos etiką 

ir deontologiją, nacionalinę sveikatos koncepciją, medicinos norma MN14:2005 “Šeimos gydytojas. 

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.“; 

-puikiai mokėti valstybinę kalbą; 

-gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, 

analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, gebėti valdyti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti 

informaciją ir rengti išvadas; 

-išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

 

 

ŠEIMOS GYDYTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas: 

-suteikia būtinąją nespecializuotą medicinos pagalbą visiems besikreipiantiems pacientams 

teisės aktų nustatyta tvarka;  

-savarankiškai diagnozuoja ligas, gydo pacientus bei rekomenduoja profilaktikos priemones. 

Paciento tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus žymi medicinos dokumentuose; 

-konsultuojasi su atitinkamu specialistu arba nukreipia pacientą pas specialistą konsultuotis ir 

gydyti neaiškiu, nepriskirtu jo kompetencijai atveju bei negerėjant ar blogėjant paciento būklei, ir 

tęsia, atsižvelgiant į specialistų konsultacijas, tolimesnį paciento gydymą; 

-pacientams pageidaujant, konsultuoja telefonu; 

-nustatyta tvarka praneša teritoriniam visuomenės sveikatos centrui apie išaiškintą arba 

įtariamą ūmią apskaitomą užkrečiamąją ligą, apsinuodijimą maistu bei profesinį apsinuodijimą arba 

namuose esantį sergantįjį infekcine liga bei infekcinių ligų užkratų nešiotoją, sanitarijos-

epidemiologijos režimo pažeidimą; 

-nustatyta tvarka praneša policijai apie sužeidimus šaltuoju, šaunamuoju ginklu arba kitus 

smurtinius sužalojimus, įtariamą smurtą vaikų ir globojamų asmenų atžvilgiu; 

-teikia reikiamus duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms įstatymų nustatyta tvarka; 
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-atlieka laikinojo nedarbingumo ekspertizę, vadovaujantis laikinojo nedarbingumo 

ekspertizės taisyklėmis pagal savo kompetenciją, neaiškiais atvejais pasitarus su kitais specialistais; 

-siunčia pacientus neįgalumui ar spec. poreikiams nustatyti 

-teikia būtinąją medicinos pagalbą visiems besikreipiantiems pacientams; 

-savarankiškai diagnozuoja, gydo, moka atlikti procedūras ir, jeigu reikia, nukreipia pacientus 

pas kitus specialistus konsultuotis ir gydytis; 

-remdamasis gydytojų specialistų rekomendacijomis tęsia tolesnį ligų gydymą, žino taikomų 

gydymo metodų indikacijas, kontraindikacijas bei galimas komplikacijas ir, jei reikia, konsultuojasi su 

specialistais; 

-vykdo nespecializuotą visuomenės sveikatos priežiūrą; 

-siunčia antirecidyviniam, sveikatą grąžinančiam ar reabilitaciniam gydymui; 

-nustatyta tvarka teikia statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias; 

-propaguoja sveiką gyvenseną, sveikatos ugdymo  ir ligų profilaktikos priemones; 

-laikosi medicinos etikos ir deontologijos reikalavimų; 

-bendradarbiauja su kitais darbuotojais, vykdančiais pirminę sveikatos priežiūrą ir 

teikiančiais socialinę pagalbą; 

-bendradarbiauja organizuojant socialinę pagalbą socialiai remtiniems žmonėms; 

-teikia pasiūlymus visuomenės sveikatos centrams ir gyventojams aplinkos higienos 

klausimais; 

-žino epidemiologinę savo aptarnaujamos vietovės situaciją; 

-vykdo privalomas ir prevencines sveikatos programas.; 

laikosi saugos darbe ir higienos normų reikalavimų; 

Esant reikalui, privalo atlikti šiuos veiksmus: 

-išsiaiškinti ir apibūdinti priežastį, dėl kurios atvyko pacientas; 

-paaiškinti pacientui, kaip suprato atvykimo priežastį; 

-rinkti anamnezę; 

-skatinti pacientą bendradarbiauti konsultacijos metu; 

-sudaryti tyrimų planą ir paaiškinti pacientui; 

-sudaryti gydymo planą kartu su pacientu; 

-apibendrinti ir suteikti aiškią informaciją pacientui; 

-įvertinti bendrą ligonio būklę: išvaizdą, laikyseną, fizinį išsivystymą, mitybą; 

-įvertinti odą, poodį ir gleivinę: spalvą, auglius, kraujosrūvas, kitus pažeidimus;  

-odos turgorą, temperatūrą, patinimus, plaukuotumą; 

-įvertinti periferinę kraujotaką: pulsą, arterinį kraujospūdį, periferinių kraujagyslių 

pulsaciją,venų būklę; 

-matuoti temperatūrą; 

-įvertinti kvėpavimo funkciją: dažnį, lygumą, gilumą, patologinį kvėpavimą;   

-apžiūrėti galvą, kaklą, akis, nosį, burną ir gerklę, palpuoti galvos organus; 

-apžiūrėti, palpuoti, perkutuoti ir auskultuoti krūtinės organus; 

-apžiūrėti, palpuoti, perkutuoti ir auskultuoti pilvo ir pilvo srities organus; 

-apžiūrėti, palpuoti išorinius lytinius organus; 

-ištirti išeinamąją angą ir jos išorę; 

-apžiūrėti, palpuoti galūnes, stuburą ir ištirti jų funkcijas; 

specialų ligonio ištyrimą: 

-neurologinį: galvos nervų funkcijų- raumenų tonuso, atrofijų, kontraktūrų, raumenų 

skausmingumo ir tempimo; jutimo funkcijų - skausmo ir lietimo, periferinių refleksų; neurologinių 

simptomų (Lasego, Kempo, Bragardo, Brudzinskio, Kerningo ir kt.); kordinacijos funkcijų; 

-įvairaus amžiaus vaikų ūgio, svorio ir proporcijų; kalbos vystymosi; psichomotorinio 

vystymosi atitikimo amžių, jutimų, elgesio, bendravimo, oftalmologinį: regėjimo aštrumo; spalvų 

skyrimo; vokų, akių gleivinės, ašarų latakų, vyzdžio ir rainelės (apžiūra ir palpacija); akių dugno 

tiesioginės oftalmoskopijos būdu (atskirti normą); akių judesių; akispūdžio (tonometrija); 

-nosies, ausų ir gerklės: klausos (kalba ir šnabždesiu), išorinės ausies, ausų būgnelio, nosies 

(išorinis apžiūrėjimas ir priekinė rinoskopija), burnos ir gerklės – burnos gleivinės, dantų, liežuvio, 

gerklės gleivinės, tonzilių; 
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-dermatologinį: odos ir poodinio audinio (apžiūra, palpacija), odos turgoro, bėrimo elementų, 

Mantu mėginio; 

-chirurginį ir ortopedinį: judėjimo aparato funkcijos, sumušimų, mėlynių, lūžimų, uždegimo, 

funkcijos ir vystymosi sutrikimų; 

-psichinės būklės: sąmonės, elgesio, nuotaikos, atminties (atkreipti dėmesį į depresiją, 

suicidines mintis), ūmios intoksikacijos požymių, ligonio pavojingumą visuomenei; 

-akušerinį ir ginekologinį: išorinių ir vidinių lytinių organų (tepinėlio paėmimą iš makšties 

bei gimdos kaklelio; nėštumo diagnostiką – ištiriant ir atliekant nėštumo testus), nėsčios moters 

(nustatant gimdymo rizikos laipsnį), moters objektyvios būklės po gimdymo; 

-sveikatos priežiūros ir socialinės medicinos sritis; 

Vadovaujantis šeimos gydytojo norma: 

-diagnozuoti ir gydyti širdies ir kraujagyslių sistemos ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti kvėpavimo sistemos ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti virškinimo sistemos ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti inkstų ir šlapimo takų sistemos ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti jungiamojo audinio ir skeleto – raumenų ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti kraujo ir kraujodaros organų ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti endokrinines ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti imuninės sistemos ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti infekcines ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti vaikų ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti chirurgines ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti traumos, skeleto-raumenų sistemos ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti ausų, nosies ir gerklės ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti akušerijos ir ginekologijos ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti nervų sistemos ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti psichikos  elgesio sutrikimus; 

-diagnozuoti ir gydyti odos ir lytiniu būdu plintančias ligas; 

-diagnozuoti ir gydyti akies ir jos priedinių organų ligas; 

-atlikti bendrą fizinį ligonio ištyrimą; 

-atlikti antropometrinį tyrimą ir įvertinti duomenis; 

-atlikti reanimacinius veiksmus:dirbtinį kvėpavimą, išorinį širdies masažą; 

-stabdyti išorinį kraujavimą; 

-atlikti pirminį žaizdų sutvarkymą ir mokėti tvarstyti; 

-imobilizuoti lūžusius kaulus (įtvarais); 

-plauti skrandį; 

-atlikti injekcijas į: raumenis, poodį, veną; 

-atlikti tuberkulinio įodinius mėginius; 

-atlikti vaistų infuzijas; 

-nustatyti kraujo grupę, perpilti kraują (esant gyvybinėms indikacijoms); 

-matuoti (netiesioginiu būdu) arterinį kraujo spaudimą; 

-užrašyti ir įvertinti EKG(elektrokardiogramą); 

-atlikti išorinio kvėpavimo funkcinį tyrimą ir jį įvertinti; 

-atlikti pleuros ertmės punkciją (esant ventiliniam pneumotoraksui); 

-atlikti koniotomiją (esant gyvybinėms indikacijoms); 

-atlikti intubaciją vamzdeliu (esant gyvybinėms indikacijoms); 

-kateterizuoti šlapimo pūslę minkštu arba plastikiniu kateteriu; 

-tirti tiesiąją žarną pirštu; 

-palpuoti prostatą; 

-punktuoti šlapimo pūslę (esant gyvybinėms indikacijoms); 

-punktuoti pilvo ertmę (esant gyvybinėms indikacijoms); 

-parengti pacientą inkstų rentgenologiniam ir ultragarsiniam tyrimui; 

-paimti kraują tyrimams; 



 4 

-atlikti su specialia įranga ir priemonėmis arba užtikrinti šiuos laboratorinius tyrimus: bendrą 

klinikinį (be eritrocitų skaičiaus) kraujo, bendrą klinikinį šlapimo, C reaktyvinio baltymo arba ENG, 

gliukozės kiekio kraujyje, cholesterolio kiekio kraujyje (asmenims nuo 40 metų amžiaus ar esant 

šeimyninei anamnezei, viršsvoriui, sergant kai kuriomis, tarp jų endokrininėmis , ligomis) ir įvertinti 

jų rezultatus; 

-paimti tepinėlius (iš nosiaryklės, šlaplės, makšties, gimdos kaklelio, tiesiosios žarnos, odos 

pūlinių ir kt.); 

-chirurgiškai gydyti furunkulus, hidradenitą, odos ir poodžio pūlinius; 

-tirti regos organus: apžiūrėti išoriškai, nustatyti regos aštrumą, išmatuoti akispūdį, tirti akių 

dugną; 

-pašalinti paviršinius svetimkūnius nuo akies gleivinės neinstrumentiniu būdu, 

-pašalinti svetimkūnius iš ausies landos, ryklės; 

-ištirti klausos organus: apžiūrėti, išplauti ausies landas, nustatyti kraujavimą iš nosies, atlikti 

faringoskopiją, oroskopiją, patikrinti klausą (kalba ir šnabždesiu); 

-tamponuoti priekines nosies landas (kraujavimui sustabdyti); 

-atlikti bendrą neurologinį sąmoningo ir nesąmoningo ligonio ištyrimą; 

-palpuoti krūtis; 

-priimti gimdymą (esant neatidėliotinam atvejui); 

-atskirti placentą ranka (esant neatidėliotinam atvejui); 

-atlikti pirmąjį naujagimio tualetą (esant neatidėliotinam atvejui),profilaktiškai skiepyti 

vaikus ir suaugusiuosius. 

-įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo pareigas ir funkcijas; 

-tiesioginio vadovo ar Poliklinikos direktoriaus pavedimu vykdo ir kitas šiuose pareiginiuose 

nuostatuose ir/ar jų prieduose nenurodytas funkcijas, jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką 

Poliklinikos ir/ar Skyriaus darbą ir/ar pasiekti įstaigos strateginius tikslus (už papildomų funkcijų ar 

darbų vykdymą gali būti mokamos priemokos/priedai, jei tai yra sulygta darbo sutartyje). 

 

 


