
BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, 

EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

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

reikalinga tam, kad Poliklinikoje būtų užtikrintas kvalifikuotas pirminės medicinos praktikos 

teikimas Poliklinikos pacientams.  

 Šias pareigas einantis darbuotojas savarankiškai vykdo pirminę medicinos praktiką, t.y. 

teikia skubią medicinos pagalbą, užsiima dažniausiai pasitaikančių suaugusių ir mokyklinio 

amžiaus vaikų vidaus, chirurginių ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, konsultuodamasis 

su atitinkamu specialistu.  

 Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus, kuriame paskirtas dirbti,  

vedėjui, o jo nesant - direktoriaus  įsakymu paskirtam asmeniui. 

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

slaugytojo kompetenciją ir jo pareigas nustatančių medicinos normų ribose. 

 Esant darbiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, laikino 

nedarbingumo metu ir panašiais atvejais), medicinos gydytoją pavaduoja kitas medicinos 

gydytojas arba šeimos gydytojas/vidaus ligų gydytojas. 

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

nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais), šias pareigas einantis darbuotojas pavaduoja 

kitą medicinos gydytoją. 

 Medicinos gydytojas Poliklinikoje dirba pagal darbo sutartį. 

 Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  

-būti įgijęs  medicinos gydytojo  profesinę kvalifikaciją; 

-turėti galiojančią medicinos gydytojo medicinos praktikos licenciją; 

-išmanyti Lietuvos medicinos normą MN 7:1995 „Medicinos gydytojas. Funkcijos, pareigos, 

teisės, kompetencija ir atsakomybė“, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais,  reglamentuojančiais 

asmens sveikatos priežiūrą, medicinos etiką ir deontologiją, nacionalinę sveikatos koncepciją; 

-puikiai mokėti valstybinę kalbą; 

-mokėti bent vieną užsienio kalbą (rusų/lenkų/anglų) – būtų privalumas; 

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

Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer); 

-turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; 

  -gebėti dirbti savarankiškai bei komandoje, bendradarbiaujant su kitais sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančiais specialistais; 

-turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti 

savo darbą, savarankiškai rinktis darbo metodus; 

-analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas. Gebėti valdyti kaupti, analizuoti, sisteminti, 

apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

-išmanyti dokumentų, įskaitant ir medicinos, rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisykles. 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas privalo: 

-Lietuvos medicinos normoje MN 7:1995 „Medicinos gydytojas. Funkcijos, pareigos, teisės, 

kompetencija ir atsakomybė“ nustatytų teisių ribose veikti savarankiškai ir atsakyti už savo 

veiksmus; 

-išmanyti bendrą žmogaus fiziologiją ir patologiją; 

-suteikti būtinąją nespecializuotą medicinos pagalbą (traumų, nelaimingų atsitikimų, 

apsinuodijimų atvejais, ūmiai susirgusiems pacientams ir kitais skubiais atvejais) visiems 

besikreipiantiems pacientams teisės aktų nustatyta tvarka;  

-savarankiškai diagnozuoti Lietuvos medicinos normoje MN 7:1995 „Medicinos gydytojas. 

Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“ nurodytas ligas ir gydyti pacientus bei 
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rekomenduoti profilaktikos priemones; 

-formuluoti diagnozę; 

-konsultuotis su atitinkamos srities specialistu arba nukreipti pacientą pas specialistą -

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

paciento būklei, tęsti, atsižvelgiant į specialistų konsultacijas, tolimesnį paciento gydymą;  

-remdamasis gydytojų specialistų rekomendacijomis tęsti tolesnį ligų gydymą, žinoti taikomų 

gydymo metodų indikacijas, kontraindikacijas bei galimas komplikacijas ir, jei reikia, -

pakartotinai konsultuotis su specialistais; 

-savarankiškai diagnozuoti, gydyti, mokėti atlikti procedūras ir, jeigu reikia, nukreipti pacientus 

pas kitus specialistus konsultuotis ir gydytis; 

-pacientams pageidaujant, konsultuoti telefonu; 

-žinoti pagrindines ligos priežastis, jų požymius, sugebėti juos atpažinti konkrečios ligos atveju; 

-siekti pašalinti arba susilpninti ligos priežastį, poveikį; 

-siekti atstatyti pakenktas organizmo funkcijas bei palengvinti ligos poveikį žmogui; 

-teikti kvalifikuotą medicinos pagalbą, be kurios pacientas mirtų arba įvyktų sunkios 

komplikacijos; 

-išmanyti sveiko ir sergančio žmogaus psichologiją ir mokėti bendrauti su pacientais bei su jų 

šeimos nariais; 

-visus sergančius arba įtariamus sergant naujagimius, kūdikius ir ikimokyklinio amžiaus vaikus 

siųsti konsultuoti vaikų ligų gydytojui ar kitam specialistui; 

-vykdyti visus konsultanto paskyrimus;  

-tinkamai pildyti ir tvarkyti medicininę dokumentaciją, t.y. paciento tyrimo, gydymo, 

profilaktinio darbo rezultatus žymėti medicinos dokumentuose Lietuvos Respublikos ir 

Poliklinikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

-turėti asmeninį spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta 

tvarka;  

-išrašyti receptus, laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, mirties 

liudijimus bei kitus medicinos dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

-bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros specialistais; 

-gauti darbui būtiną informaciją apie savo pacientus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

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

smurtinius sužalojimus, įtariamą smurtą vaikų ir globojamų asmenų atžvilgiu; 

-atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę, vadovaujantis laikinojo nedarbingumo ekspertizės -

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

-teikti reikiamus duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms Lietuvos Respublikos  ir 

Poliklinikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

-nustatyta tvarka teikti statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias; 

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

-bendradarbiauti su kitais darbuotojais, vykdančiais pirminę sveikatos priežiūrą ir teikiančiais 

socialinę pagalbą; 

-bendradarbiauti organizuojant socialinę pagalbą socialiai remtiniems žmonėms; 

-teikti pasiūlymus visuomenės sveikatos centrams ir gyventojams aplinkos higienos klausimais; 

-žinoti epidemiologinę savo aptarnaujamos vietovės situaciją; 

-vykdyti privalomas ir prevencines sveikatos programas; 

-dalyvauti pasitarimuose, konferencijose, nagrinėjančiose sveikatos priežiūros klausimus; 

-žinoti sveikatos  draudimo  principus  ir  rūšis; 

-žinoti ligų  profilaktikos problemas ir bendruosius ligų rizikos veiksnius; 

-žinoti  sveikos gyvensenos principus; 

-žinoti profesinių  ligų  profilaktikos  pagrindus; 

-žinoti pagrindinius slaugymo principus, tanatologijos pagrindus; 
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-mokėti atlikti profilaktinius skiepijimus ir organizuoti užkrečiamų ligų  profilaktiką; 

-dirbti su skyriuje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis; 

-dirbti pagal iš anksto patvirtintą Poliklinikos direktoriaus darbo grafiką; 

-laikytis Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių; 

-vykdyti saugos darbe taisyklių ir teisės aktų nustatytų higienos normų reikalavimus; 

laikytis profesinės etikos ir deontologijos principų: 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; 

-laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių teisės aktų ir Poliklinikos 

direktoriaus įsakymų;  

-tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

-skyriaus vedėjui teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl skyriaus darbo, susijusio su jo 

vykdomomis funkcijomis, gerinimo; 

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

nuostatuose nenurodytas funkcijas, jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką Poliklinikos 

ir/ar Poliklinikos skyriaus darbą (už papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos 

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

Medicinos gydytojas turi išmanyti ir mokėti: 

Iš vidaus ligų: 

Iš širdies ir kraujagyslių sistemos ligų: 

-atpažinti ligą ir suteikti būtinąją medicinos pagalbą: staigios mirties, plaučių edemos, 

krūtinės anginos atveju, įtarus ūmų miokardo infarktą, disekuojančią aortos aneurizmą, 

prasidėjus paroksizminiams širdies ritmo sutrikimams, retai širdies veiklai, įvykus 

Morgagni-Adams-Stokes prielpuoliui, ištikus hipertenzinei krizei, įvykus šokui, nualpus, 

įvykus masyviai plautinės arterijos troraboembolijai;  

-suteikti pirmąją ir tolimesnę reanimacinę pagalbą (atlikti išorinį širdies masažą ir dirbtinį 

kvėpavimą, išvalyti burną ir nosiaryklę, įkišti orofaringinį ir nazofaringinį vamzdelį, atlikti 

dirbtinį kvėpavimą rankomis valdomu aparatu. Žinoti vaistų dozavimą ir vartojimo būdą 

gaivinant, reanimacinės pagalbos ypatumus širdies skilvelių virpėjimo, širdies asistolijos ir 

elektromechaninės širdies veiklos disociacijos atvejais), užrašyti ir įvertinti 

elektrokardiogramą, defibriliuoti širdį, punktuoti periferinę  veną  ir  taikyti  infuzinę  

terapija; 

-kitais neišvardintais atvejais įtarti ligą, pasiųsti konsultuoti atitinkamam specialistui dėl 

diagnozės ir realizuoti jo sudarytą gydymo planą, žinant naudojamų gydymo metodų 

indikacijas, kontraindikacijas ir galimas komplikacijas; 

Iš kvėpavimo sistemos ligų: 

-atpažinti ligą ir suteikti būtinąją medicinos pagalbą įvykus astmos priepuoliui, išsivysčius 

astminei būklei, atsiradus ūminiam kvėpavimo nepakankamumui, susirgus stenozuojančiu 

laringitu, kraujuojant iš plaučių, suteikti pirmąją reanimacinę pagalbą užspringus, 

skendus; 

-atlikti išorinio kvėpavimo funkcijos tyrimą ir įvertinti jo rezultatus, neaparatinę 

oksigenoterapiją, pleuros punkciją, paimti skreplius mikroskopiniam tyrimui ir pasėliui, 

krūtinės ląstos rentgenogramose atskirti normą nuo patologijos; 

-atpažinti ir gydyti nekomplikuotą ir lengvos eigos viršutinių kvėpavimo takų infekciją, 

ūmų bronchitą, ūmų plaučių uždegimą, lėtinį bronchitą, bronchinę  astmą; 

-kitais atvejais įtarti ligą, pasiųsti konsultuoti atitinkamam specialistui dėl diagnozės ir 

realizuoti jo sudarytą gydymo planą, žinant naudojamų gydymo metodų indikacijas, 

kontraindikacijas ir galimas komplikacijas; 

 Iš virškinimo sistemos ligų: 

-atpažinti ligą ir suteikti būtinąją medicinos pagalbą: apsinuodijus rūgštimis ir šarmais, 

maistu, ūmaus kepenų nepakankamumo atvejais; 

-išplauti skrandį, paimti skrandžio ir dvylikapirštės žarnos turinio, atlikti benzidino 

reakciją išmatose, ascito punkciją;  

-atpažinti ir gydyti nekomplikuotą ir lengvos eigos refliuksezofagitą, ūmų gastritą, 
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skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligę, paprastą vidurių užkietėjimą; 

-kitais atvejais įtarti ligą, pasiųsti konsultuoti atitinkamam specialistui dėl diagnozės ir 

realizuoti jo sudarytą gydymo planą, žinant naudojamų gydymo metodųindikacijas, 

kontraindikacijas ir galimas komplikacijas; 

Iš inkstų iršlapimo takų ligų: 

-atpažinti ligą ir suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmaus inkstų nepakankamumo 

atveju: kateterizuoti minkštu kateteriu šlapimo pūslę, nustatyti baltymą šlapime; 

-atpažinti ir gydyti nekomplikuotą ir lengvos eigos cistitą, lėtinį pielonefritą; 

-kitais atvejais įtarti ligą, pasiųsti konsultuoti atitinkamam specialistui dėl diagnozės ir 

realizuoti jo sudarytą gydymo planą, žinant naudojamų gydymo metodų indikacijas, 

kontraindikacijas ir galimas komplikacijas; 

Isąnarių ir sisteminių jungiamojo audinio ligų: 

 -įvertinti sąnarių funkciją, sąnarių ir kaulų rentgenogramas; 

-atpažinti ligą ir gydyti nekomplikuotas ir lengvos eigos: sąnarių ir stuburo degeneracines 

ligas (koksartrozę, gonartrozę, osteochondrozes), metabolines artropatijas (podagrą, 

chondrokalcinozę), plaštakos, alkūnės, peties, klubo, kelių, pėdos, periartropatijas 

(tendovaginitą,  bursitą, ligamentitą); 

-kitais atvejais įtarti ligą, pasiųsti konsultuoti atitinkamam, specialistui dėl diagnozės ir 

realizuoti jo sudarytą gydymo planą, žinant naudojamų gydymo metodų indikacijas, 

kontraindikacijas  ir galimas komplikacijas; 

Iš kraujo sistemos ligų: 

-atpažinti ligą ir suteikti būtinąją medicinos pagalbą, ištikus hemofilinei krizei, įvykus 

diseminuotai intravazalinei koaguliacijai; 

-atpažinti ir gydyti nekomplikuotą ir lengvos eigos geležies, vitamino B12 ir folinės 

rūgšties trukumo anemiją; 

-kitais neišvardintais atvejais įtarti ligą pasiųsti konsultuoti atitinkamam specialistui dėl 

diagnozės ir realizuoti jo sudarytą gydymo planą, žinant naudojamų gydymo metodų 

indikacijas, kontraindikacijas ir galimas komplikacijas; 

Iš endokrininės sistemos ir medžiagų apykaitos ligų: 

-atpažinti ligą ir suteikti būtinąją medicinos pagalbą, atsiradus ūmiam antinksčių 

nepakankamumui, tirotoksinei krizei, miksedeminei, diabetinei, hipoglikeminei komai;  

-nustatyti cukrų, acetoną šlapime;  

-atpažinti ir gydyti nekomplikuotą nutukimą; 

-kitais neišvardintais atvejais įtarti ligą, pasiųsti konsultuoti atitinkamam specialistui dėl 

diagnozės ir realizuoti jo sudarytą gydymo planą, žinant naudojamų gydymo metodų 

indikacijas, kontraindikacijas ir galimas komplikacijas; 

Iš kitų vidaus ligų: 

-atpažinti ligą ir suteikti būtinąją medicinos pagalbą, įvykus bakteriniam ir anafilaksiniam 

šokui, apsinuodijus barbitūratais, smalkėmis, insekticidais, pesticidais, metilo ir etilo 

alkoholiui, esant neaiškios kilmės komai, hipertermijai, traukulinėms būklėms, įkandus 

gyvūnams, paveikus elektros srovei; ūmiai alerginei reakcijai (Kvinkės edemai, 

anafilaksiniam šokui); 

-paruosti ir nudažyti tepinėlį Gramo būdu bei jį įvertinti; 

-atpažinti ir gydyti dilgėlinę; 

-kitais neišvardintais atvejais įtarti ligą, pasiųsti konsultuoti atitinkamam specialistui dėl 

diagnozės ir realizuoti jo sudarytą gydymo planą, žinant naudojamų gydymo metodų 

indikacijas, kontraindikacijas ir galimas komplikacijas; 

Iš vaikų ligų: 

-atpažinti ligą ir suteikti būtinąją medicinos pagalbą: naujagimių, kūdikių ir vaikų staigios 

mirties atveju, įtarus apsinuodijimą medikamentais, rūgštimis, šarmais, esant grėsmingai 

vaiko gyvybei viršutinių bei apatinių kvėpavimo takų obstrukcijai, ūminiam 

ventiliaciniam kvėpavimo nepakankamumui, traukulinei būklei, hipertermijai, 

meningokokiniam meningitui ir meningokokcemijai, ūminiam antinksčių 

nepakankamumui įgimto adrenogenitalino sindromo metu, diabetinei komai ir 

hipoglikemijai, didelio laipsnio dehidracijai, ūminiam širdies nepakankamumui, 
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paroksizminės tachikardijos priepuoliui, ūminiam inkstų nepakankamumui, toksinės 

epidermio nekrozės sindromui ir kituose punktuose išvardintų gyvybei pavojingų situacijų 

atvejais; 

-išplauti skrandį, atlikti intraveninę infuziją, atsiurbti sekretą iš viršutinių kvėpavimo takų, 

atlikti ir įvertinti elektrokardiogramą, interpretuoti kraujo, šlapimo, koprogramos, likvoro 

tyrimo duomenis bei krūtinės ląstos rentgenogramas, priklausomai nuo vaiko amžiaus, 

įvertinti tuberkulino mėginį, sutvarkyti bambutės žaizdelę; 

-atpažinti ir gydyti mokyklinio amžiaus vaikams nekomplikuotas ir lengvos eigos ūmias 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijas, ūmų  bronchitą, plaučių uždegimą, šlapimo takų  

infekciją, helmintozes, raudonukę, vėjaraupius, tymus, skarlatiną, parotitą, kokliušą; 

-kitais neišvardintais bet kurio amžiaus 

vaikams įtarti ligą, pasiųsti konsultuoti atitinkamam specialistui dėl diagnozės ir realizuoti 

jo sudarytą gydymo planą, žinant naudojamų gydymo metodų indikacijas, 

kontraindikacijas ir galimas komplikacijas, 

-duoti rekomendacijas sveikų kūdikių ir vaikų maitinimo, mankštos, grūdinimo, priežiūros 

klausimais, pateikti rekomendacijas kūdikių ir įvairaus amžiaus vaikų vakcinacijos, 

revakcinacijos, traumą, infekcinių ir somatinių ligų profilaktikos klausimais; 

Iš chirurgijos: 

-atpažinti ligą ir suteikti būtinąją medicinos pagalbą hipovoleminio ir trauminio šoko 

atvejais, esant ūminiam šlapimo susilaikymui, inkstų diegliams, įvykus galūnių arterijų 

embolijai, pneumotoraksui, išorinio ir gastroduodeninio kraujavimo, nudegimų, nušalimų, 

svetimkūnių trachėjoje, parafimosės atvejais, ištikus traumai ar susižeidus, dujinės 

flegmonos atvejais; 

-sustabdyti išorinį kraujavimą, uždėti minkštus ir gipsinius tvarsčius, imobilizuoti rankos 

ir kojos kaulų lūžius įtvarais, gydyti nekomplikuotas žaizdas, perrišti operacines žaizdas, 

ištirti tiesiąją žarną pirštu ir analinių veidrodžių pagalba; 

-įtarti ūmias chirurgines pilvo organų ligas ir ligonius nedelsiant pasiųsti chirurgo  

konsultacijai; 

-kitais atvejais įtarti ligas, pasiųsti konsultuoti atitinkamam specialistui dėl diagnozės ir 

realizuoti jo sudarytą gydymo planą, žinant naudojamų gydymo metodų indikacijas, 

kontraindikacijas ir galimas komplikacijas; 

Iš akušerijos: 

-suteikti būtinąją medicinos pagalbą gimdyvei: priimti gimdymą, atlikti pirmąjį 

naujagimio tualetą, prižiūrėti gimdyvę placentiniame laikotarpyje. Suteikti pirmąją 

pagalbą moteriai kraujuojant iš gimdos; 

Iš infekcinių ir parazitinių ligų: 

-įtarti ligą ir suteikti būtinąją medicinos pagalbą visų ūmių infekcinių ligų atvejais, taip pat 

ir ypatingai pavojingų infekcijų atvejais (choleros, maro, geltonojo drugio); 

-įtarus ypatingai pavojingą infekciją pradėti organizuoti priešepidemines priemones; 

Kitų ligų atvejais: 

-suteikti būtinąją medicinos pagalbą visais kitais ūmiais atvejais, jei vietoje nėra reikiamos 

specialybės gydytojo; 

-specialistui diagnozavus ligą, realizuoti jo sudarytą gydymo planą ir kitais atvejais, kai yra 

žinomos naudojamų gydymo metodų indikacijos, kontraindikacijos ir galimos komplikacijos. 

 

 


