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BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, 

EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Akušerijos ir 

ginekologijos  skyriaus (toliau – Skyrius) gydytojo akušerio ginekologo pareigybė 

reikalinga tam, kad Poliklinikoje būtų užtikrintas kokybiškų akušerijos ir ginekologijos 

paslaugų teikimas. 

Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui, o jo 

nesant – direktoriaus įsakymu paskirtam laikinai jo pareigas einančiam ar jį 

pavaduojančiam asmeniui. 

Šias pareigas einantis darbuotojas gali teikti 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) šias pareigas einantį darbuotoją 

gali pavaduoti direktoriaus įsakymu paskirtas kitas akušeris ginekologas. 

Esant tarnybiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, 

laikino nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais), šias pareigas einantis 

darbuotojas direktoriaus įsakymu gali būti paskirtas pavaduoti kitą akušerį ginekologą 

ar Skyriaus vedėją. 

Šias pareigas einantis darbuotojas Poliklinikoje dirba pagal darbo sutartį. 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius 

reikalavimus: 

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

medicinos krypties išsilavinimą, gydytojo akušerio ginekologo profesinę kvalifikaciją ir tai 

patvirtinančią medicinos praktikos licenciją; 

 -puikiai mokėti valstybinę kalbą; 

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

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer); 

 -gebėti teikti kvalifikuotą ambulatorinę akušerinę ir ginekologinę pagalbą 

vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 64:2008 ,,Gydytojas akušeris ginekologas: Teisės, 

pareigos, kompetencija ir atsakomybė“; 

 -mokėti atlikti ambulatorines diagnostines ir gydomąsias procedūras: vaisiaus ir 

moters lyties organų tyrimą ultragarsu;  kardiotokografiją;  ėminio paėmimą iš makšties ir 

gimdos kaklelio, tepinėlio vertinimą;  natyvinio tepinėlio paėmimą ir vertinimą;  gimdos kaklelio 

kanalo išplėtimą; nėštumo nutraukimą;  kolposkopiją; gimdos spiralės įdėjimą ir išėmimą;  

gimdos ertmės turinio pašalinimą vakuuminiu siurbliu; gimdos kaklelio konizaciją; gimdos 

kaklelio biopsiją, punkciją, krioterapiją, polipektomiją; 

 -gebėti savarankiškai įvertinti pacientės būklę, diagnozuoti ir gydyti ginekologines 

ligas, prižiūrėti normalų ir patologinį nėštumą; 

 -būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais 

asmens sveikatos priežiūrą ir akušerinę – ginekologinę priežiūrą; 

 -laikytis medicinos etikos ir deontologijos normų; 

 -turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas: 

-teikia pacientėms savalaikę kvalifikuotą ambulatorinę akušerinę ir ginekologinę 

pagalbą; 

-prižiūri nėščiąsias, paruošia jas gimdymui; 
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-taiko šiuolaikinius ginekologinių ligų diagnostikos ir gydymo būdus; 

-reikalui esant, vyksta konsultuoti pacientes namuose; 

-reikalui esant, nukreipia pacientes konsultuoti ir gydyti aukštesnio lygio 

specialistams; 

-reikalui esant, nukreipia pacientes stacionariniam ištyrimui ir gydymui; 

-išduoda nėštumo ir gimdymo atostogas; 

-kokybiškai pildo medicininę dokumentaciją; 

-sprendžia laikinojo nedarbingumo klausimus; 

-parengia pacientes siuntimui į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą; 

-rengia savo darbo ataskaitas ir atsiskaito tiesioginio vadovo nurodytais intervalais; 

-įsipareigoja sąžiningai, laiku ir profesionaliai atlikti savo darbo pareigas ir 

funkcijas;  

-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 (už papildomų funkcijų 

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

 

 

                                                                                                                                                         

                               


