
BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, 

EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Fizinės medicinos ir 

ambulatorinės  medicininės reabilitacijos skyriaus (toliau – Skyrius) fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojo (toliau – gydytojas) pareigybė reikalinga tam, kad būtų užtikrintas pavienių 

nemedikamentinių procedūrų teikimas, pirmo reabilitacinio etapo gydymo paskyrimas ir ambulatorinės 

medicininės reabilitacijos kokybiškas teikimas Poliklinikoje. 

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

direktoriaus  įsakymu paskirtam asmeniui. 

Šias pareigas einantis darbuotojas gali teikti paskyrimus Skyriaus kineziterapeutui, 

ergoterapeutui bei fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojui jų kompetenciją ir 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 (fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas). 

Šias pareigas einantis darbuotojas dirba pagal darbo sutartį. 

  Darbuotojas, einantis fizinės medicinos ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos gydytojo 

pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

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

medicinos krypties išsilavinimą 

-turėti galiojančią fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licenciją; 

-puikiai mokėti valstybinę kalbą; 

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

Outlook, Internet Explorer) programų paketu; 

-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, jo kompetenciją ir pareigas nustatančiomis 

medicinos normomis; 

-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. 

 

 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

 Šias pareigas einantis darbuotojas: 

-konsultuoja ir gydo pacientus bei rekomenduoja profilaktikos, kompensacines 

priemones;  

-rekomenduoja pavienes nemedikamentinio gydymo procedūras, esant indikacijoms 

rekomenduoja medicininę reabilitaciją, sveikatą grąžinamąjį gydymą, medicininę ambulatorinę 

reabilitaciją bei palaikomąją reabilitaciją; 

-įvertina ir paaiškina pacientams taikomų gydymo metodų indikacijas, kontraindikacijas 

bei galimas komplikacijas; 

-paciento apžiūros, tyrimo, gydymo rezultatus žymi medicinos dokumentuose; 

-pagal kompetenciją vadovaudamasis laikinojo nedarbingumo ekspertizės taisyklėmis 

atlieka laikinojo nedarbingumo ekspertizę, neaiškiais atvejais konsultuojasi su skyriaus vedėju ar 

kitais specialistais; 

-konsultuojasi su atitinkamu specialistu arba nukreipia pacientą konsultuotis ir gydytis  

neaiškiu, nepriskirtu jo kompetencijai atveju,  negerėjant ar blogėjant paciento būklei,  



atsižvelgiant į specialistų konsultacijas tęsia tolimesnį paciento gydymą;  

-teikia reikiamus duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms įstatymų nustatyta 

tvarka; 

-teikia būtinąją nespecializuotą medicinos pagalbą visiems besikreipiantiems pacientams 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

-nustatyta tvarka teikia statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias; 

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

-laikosi medicinos etikos ir deontologijos reikalavimų; 

-laikosi saugos darbe ir higienos normų reikalavimų; 

-įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo 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). 

 

 

 


