
BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, 

EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

 

 Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Odontologijos skyriaus 

(toliau – Skyrius) burnos higienisto pareigybė reikalinga užtikrinti odontologinių 

susirgimų, jų rizikos faktorių išaiškinimą ir profilaktiką, siekiant sumažinti įvairių 

gyventojų grupių ėduonies ir periodonto ligų paplitimą ir intensyvumą tarp įvairių amžiaus 

grupių pacientų. 

 Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Skyriaus vyresniajam slaugytojui, o jo 

nesant – Direktoriaus įsakymu paskirtam asmeniui. 

 Šias pareigas einantis darbuotojas dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitais 

sveikatos priežiūros specialistais. 

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

nedarbingumo metu ir panašiais atvejais) darbuotoją gali pavaduoti direktoriaus įsakymu 

paskirtas kitas Skyriaus darbuotojas. 

Šias pareigas einantis darbuotojas Poliklinikoje dirba pagal darbo sutartį. 

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

-turėti aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį burnos higienos studijų krypties 

išsilavinimą; 

-turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją 

verstis burnos priežiūros specialisto praktika;  

-būti susipažinęs su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais odontologijos burnos higienisto 

praktiką, nacionalinę sveikatos sistemą, nacionalinę sveikatos koncepciją, asmens bei visuomenės 

sveikatos priežiūrą, medicinos etiką ir deontologiją;  

-žinoti, išmanyti ir mokėti atlikti veiksmus, nurodytus Lietuvos medicinos normoje MN 35: 

2012 „Burnos higienistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;  

-puikiai mokėti valstybinę kalbą; 

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

Microsoft Outlook, Internet Explorer) programiniu paketu; 

-turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; 

-gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą. 

 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas privalo: 

-teikti burnos priežiūros paslaugas pagal šiuose pareiginiuose nuostatuose bei Lietuvos 

medicinos normoje MN 35: 2012 „Burnos higienistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“ numatytą  burnos higienisto kompetenciją ir įgytą kvalifikaciją; 

-pildyti odontologinę dokumentaciją; 

-taikyti tik aprobuotus profilaktikos ir diagnostikos metodus; 

-atskirti sveiką danties audinį nuo pažeisto; 

-atskirti sveiko periodonto audinius nuo pažeistų; 

-atpažinti danties kietųjų audinių ir periodonto bei kitų burnos ertmės organų pakitimus 

pagal išorinius požymius ir prireikus nukreipti pacientą pas gydytoją odontologą ar gydytoją 

odontologą specialistą; 
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-diagnozuoti ėduonį;  

-diagnozuoti nekariozines dantų ligas; 

-diagnozuoti sąkandžio anomalijas; 

-diagnozuoti periodonto ligas; 

-pašalinti viršdanteninius ir podanteninius akmenis; 

-išmokyti pacientą taisyklingai valyti dantis, parenkant reikalingas dantų valymo 

priemones; 

-nustatyti burnos higieninius indeksus; 

-apskaičiuoti dantų ėduonies paplitimą ir intensyvumą; 

-nustatyti dantenų pakitimų ir periodonto indeksus; 

-teikti pacientui pirmąją pagalbą ištikus anafilaksinėms ir anafilaktoidinėms reakcijoms; 

-teikti būtinąją medicinos pagalbą; 

-vykdyti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus; 

-analizuoti darbo rezultatus, teikti statistinius duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų 

bei įstaigos vadovo įsakymų nustatyta tvarka; 

-teikti pasiūlymus apie paciento aptarnavimo ir darbo sąlygų gerinimą Skyriaus 

vyresniajam slaugytojui; 

-užtikrinti pacientų gydymo tęstinumą ir stebėjimą; 

-gerbti pacientų teises ir konfidencialumą; 

-darbe vadovautis Odontologų profesinės etikos kodekso reikalavimais, mandagiai ir 

pagarbiai bendrauti su kitais Poliklinikos darbuotojais, pacientais ir lankytojais, reikalui esant pagal 

kompetenciją užtikrinti tinkamą informacijos suteikimą, dėti pastangas siekiant išvengti konfliktų, o 

kilus konfliktinei situacijai – ją spręsti dalykiškai, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti; 

-vykyti sveikatos priežiūros teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimus; 

-tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

-laikytis burnos higienisto praktikos licencijavimo taisyklių;  

-vadovautis Poliklinikos įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, savo pareiginiais nuostatais 

bei kitais galiojančiais Poliklinikos teisės aktais; 

-dalyvauti kuriant ir įdiegiant kokybės sistemą Skyriuje;  

-dalyvauti kuriant odontologinių ligų profilaktikos programas ir dalyvauti jas vykdant, 

įvertinant jų efektyvumą; 

-bendradarbiauti su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais; 

-tinkamai tvarkyti asmens duomenis ir saugoti jų paslaptis teisės aktų nustatyta tvarka; 

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

Esant reikalui privalo: 

-užrašyti dantų formulę;.  

-išmatuoti dantenų kišenes; 

-įvertinti dantų paslankumo laipsnį; 

-vykdyti periodonto ligų profilaktiką; 

-atlikti nuskausminimą; 

-atlikti burnos irigacijas, dantenų masažą; 

-nupoliruoti plombas, koreguoti „kabančias“ plombas; 

-taikyti ėduonies profilaktikos priemones;  

-dengti dantų vageles silantais po gydytojo odontologo konsultacijos; 

-atlikti išorinio dantų balinimo procedūras; 

-mokyti pacientus sveikos gyvensenos, racionalios mitybos ir burnos priežiūros;  

-dezinfekuoti ir prireikus sterilizuoti odontologinius instrumentus. 

Tiesioginio vadovo pavedimu vykdyti ir kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nenurodytas 

funkcijas, jei tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką Poliklinikos ir/ar Skyriaus darbą ir/ar pasiekti 
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įstaigos strateginius tikslus (už papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos 

priemokos/priedai, jei tai yra sulygta darbo sutartyje). 

 

 

 

 

 


