
BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, 

EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Konsultacijų skyriaus (toliau – 

Skyrius) gydytojo dermatovenerologo pareigybė reikalinga tam, kad Poliklinikoje ir/ar Skyriuje 

būtų užtikrintas savalaikis pacientų konsultavimas bei kokybiškų gydytojo dermatovenerologo 

paslaugų teikimas. 

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

direktoriaus įsakymu paskirtam jį pavaduojančiam darbuotojui (kitam Skyriaus gydytojui 

konsultantui).  

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

slaugytojo kompetenciją ir jo pareigas nustatančių medicinos normų ribose. 

Šias pareigas einantis darbuotojas Poliklinikoje 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, gydytojo dermatovenerologo profesinę kvalifikaciją; 

-turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo 

dermatovenerologo profesinę kvalifikaciją; 

            -išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus sveikatos priežiūros srityje, 

medicinos normą MN 59:2004, būti susipažinęs su Poliklinikos įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis;                

            -puikiai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną iš užsienio kalbų (rusų ar anglų ar vokiečių ar 

prancūzų); 

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

Outlook, Internet Explorer) programiniu paketu. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

Gydytojas dermatovenerologas privalo: 

-teikti būtinąją medicinos pagalbą; 

-savarankiškai diagnozuoti ligas, gydyti pacientus bei rekomenduoti profilaktikos priemones 

pagal medicinos norma MN 59:2004 apibrėžtą kompetenciją; 

-bendradarbiauti su kitais asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinės 

rūpybos darbuotojais bei specialistais; 

-taikyti Lietuvoje įteisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus; 

-propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo 

priemones; 

-nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir gydytis pas 

atitinkamos srities specialistą; 

-vykdyti privalomąsias sveikatos programas; 

            -laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti; 

-tvarkyti medicinos dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

-paaiškinti gydytojo dermatovenerologo praktikos aplinkybes valstybės institucijų, 

kontroliuojančių sveikatos priežiūros veiklą, bei teisėsaugos institucijų prašymu; 

-Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikti statistikos ir kitus privalomuosius 

atskaitomybės duomenis; 

-informuoti teisėsaugos institucijas apie visus atvejus, kai į sveikatos priežiūros įstaigą 

kreipiasi arba pristatomas asmuo, kurio gyvybei kelia pavojų padaryti kūno sužalojimai, taip pat 

asmuo, kurio gyvybei pavojus negresia, tačiau jam padarytos durtinės, pjautinės, šautinės ar dėl 

sprogimo atsiradusios žaizdos arba kitokio pobūdžio kūno sužalojimai, kurie gali būti susiję su 

nusikaltimu. 

Gydytojas dermatovenerologas savo darbe turi vadovautis žiniomis, išmanymu, gebėjimais 

ir įgūdžiais, kuriuos įgyja baigęs gydytojo dermatovenerologo profesinę kvalifikaciją suteikiančias 
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studijas, taip pat medicinos norma MN 59:2004, nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją ir domėtis 

mokslo ir praktikos pažanga. 

Gydytojas dermatovenerologas diagnozuoja ir gydo šias ligas: 

       -odos ir poodžio ligas, įgimtas dermatozes; 

       -lytiškai santykiaujant plintančias infekcijas; 

       -kai kurias infekcines ligas, sukeliančias odos, odos darinių, šalia odos esančios gleivinės 

pažeidimus: 

-odos ir poodinių audinių tuberkuliozę; 

-raudonligę; 

-kitas zoonozines ligas; 

-raupsus; 

-kitų mikobakterijų sukeltas ligas; 

-listeriozę; 

-odos difteriją; 

-aktinomikozę; 

-nokardiozę; 

-bartoneliozę; 

-rožę; 

-kitas spirochetų sukeltas ligas; 

       -virusines infekcines ligas, kurioms būdingi odos ir gleivinės pažeidimai; 

       -kitas infekcijas, kurioms būdingi odos, odos darinių, šalia odos esančios gleivinės 

pažeidimai: 

-grybelines ligas; 

-pirmuonių sukeltas ligas; 

-helmintozes su odos pažeidimais; 

-pedikuliozę, akariazę ir kitas invazijas; 

-žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukeltą ligą; 

       -odos ir gleivinės ikinavikinius procesus, gerybinius navikus, in situ navikus ir piktybinius 

navikus; 

       -kitų organų ar sisteminių ligų pakitimus odoje, odos dariniuose, šalia odos esančiose 

gleivinėse: 

-purpurą ir kitas hemoragines būkles; 

-krioglobulinemijas; 

-odos sarkoidozę; 

-medžiagų apykaitos ligas; 

-kapiliarų ligas; 

-flebitą ir tromboflebitą; 

-apatinių galūnių venų varikozę; 

-įpročių ir potraukių sutrikimus; 

-jungiamojo audinio ir griaučių raumenų sistemos ligas, pasireiškiančias odos, odos darinių, 

šalia odos esančios gleivinės pažeidimais; 

       kitas lūpos ir burnos gleivinės ligas; 

       -urogenitalines sistemos ligas; 

       -simptomus ir požymius, susijusius su oda ir poodžiu; 

       -specialus infekcinių ir parazitinių ligų ištyrimas. 

       Gydytojas dermatovenerologas turi gebėti: 

       -atlikti odos ir gleivinės specialiuosius funkcinius tyrimus; 

       -atlikti dermatoskopiją, kapiliaroskopiją; 

       -atlikti odos, poodžio ir ultragarsinius tyrimus; 

       -atlikti grybelinių ir kitų ligų tyrimą Vudo lempa; 

       -atlikti odos lopelinius alerginius mėginius, įodinius mėginius; 

       -atlikti odos jautrumo ultravioletiniams spinduliams mėginius; 
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       -gydyti odos ligas ultravioletiniais spinduliais, įskaitant fotochemoterapiją (PUVA) ir 

fotodinaminį gydymą; 

       -atlikti mikroskopinius (odos, gleivinės, plaukų, nagų ir išskyrų iš lyties takų bandinių) 

natyvinių tepinėlių tyrimus; 

       -paimti medžiagos citologiniam ir mikrobiologiniam tyrimui; 

       -atlikti vietinę infiltracinę ir laidinę (rankos ir pėdos srityse) nejautrą; 

       -atlikti odos ir gleivinės biopsiją; 

       -atlikti odos ir poodžio pažeidimų eksciziją, odos ir poodžio siūles, kiuretažą, stabdyti 

kraujavimą; 

       -chirurginiu būdu pašalinti nagų plokštelę, gydyti įaugusį nagą; 

       -atlikti elektrokoaguliaciją, lazerioterapiją ir krioterapiją skystu azotu bei angliarūgštės 

sniegu; 

       -atsluoksniuoti odą, koreguoti senėjančią odą ir hiperhidrozę konservatyviaisiais ir 

invaziniais metodais; 

       -čiuopti prostatą, paimti prostatos sekreto; 

       -atlikti uretroskopiją ir kolposkopiją; 

       -kateterizuoti šlaplę minkštu kateteriu; 

       -instiliuoti ir praplauti šlaplę; 

       -taikyti žaizdų ir opų vietinį gydymą ir priežiūrą; 

       -atlikti juosmeninę punkciją įtariant nervų sistemos sifilį. 

Gydytojas dermatovenerologas įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti 

savo darbo pareigas ir funkcijas; 

Gydytojas dermatovenerologas 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. 
 

 


