
 

 

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, 

EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

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

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

užtikrintas savalaikis pacientų konsultavimas bei kokybiškų gydytojo kardiologo 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 kardiologo profesinę kvalifikaciją;  

-turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo 

kardiologo profesinę kvalifikaciją; 

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

medicinos normą MN 55:2005, 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 kardiologas privalo: 

-teikti būtinąją medicinos pagalbą; 

-savarankiškai diagnozuoti ligas, gydyti pacientus bei rekomenduoti profilaktikos priemones 

pagal medicinos norma MN 55:2005 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 kardiologo 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. 
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Gydytojas kardiologas savo darbe vadovaujasi žiniomis, išmanymu, gebėjimais ir įgūdžiais, 

kuriuos įgyja baigęs gydytojo kardiologo profesinę kvalifikaciją suteikiančias studijas, medicinos 

norma MN 55:2005, nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją ir domėtis mokslo ir praktikos pažanga. 

Gydytojas kardiologas diagnozuoja ir gydo šias ligas: 

-ūminį reumatą su širdies pažeidimu; 

-reumatinę chorėją su širdies pažeidimu; 

-reumatines dviburio vožtuvo ydas; 

-reumatinės aortos vožtuvo ydas; 

-reumatinės triburio vožtuvo ydas; 

-daugiavožtuvines ydas; 

-kitas reumatines širdies ligas; 

-pirminę (esencilinę) hipertenziją; 

-hipertenzinę širdies ligą [kardiopatija]; 

-hipertenzinę inkstų ligą [nefropatija]; 

-hipertenzinę širdies ir inkstų ligą [kardiopatija ir nefropatija]; 

-antrinę hipertenziją; 

-krūtinės anginą (stenokardiją); 

-ūminį miokardo infarktą; 

-pakartotinį miokardo infarktą; 

-neabejotinai susijusias su ūminiu miokardo infarktu komplikacijas; 

-kitas ūminės išeminės (koronarinės) širdies ligos formas; 

-lėtinę išeminę širdies ligą; 

-plaučių emboliją; 

-kitas plautinės širdies ligų formos; 

-kitas plaučių kraujagyslių ligas; 

-ūminį perikarditą; 

-kitas perikardo ligas; 

-perikarditą, sukeltą ligų, kurios klasifikuojamos kitur; 

-ūminį ir poūmį endokarditą; 

-nereumatines dviburio (mitralinio) vožtuvo ydas; 

-nereumatines aortos vožtuvo ydas; 

-nereumatines triburio vožtuvo ydas; 

-plautinio kamieno vožtuvo ydas; 

-endokarditą, vožtuvas nenurodytas; 

-endokarditą ir širdies vožtuvų veiklos sutrikimus sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur; 

-ūminį miokarditą; 

-miokarditą, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur; 

-kardiomiopatiją; 

-kardiomiopatiją sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur; 

-atrioventrikulinę ir kairiosios Hiso pluošto šakos blokadą; 

-kitus laidumo sutrikimus; 

-širdies sustojimą; 

-paroksizminę tachikardiją; 

-prieširdžių virpėjimą ir plazdėjimą; 

-kitas širdies aritmijas; 

-širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumą; 

-komplikacijas ir nepatikslintus sutrikimus, aprašytus kaip širdies ligas; 

-kitus širdies sutrikimus sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur; 

-hipertenzinę encefalopatiją; 

-aterosklerozę; 

-aortos aneurizmą ir atsisluoksniavimą (disekaciją); 

-kitas aneurizmas; 
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-kitas periferinių arterijų ligas; 

-kitus arterijų ir arteriolių sutrikimus; 

-flebitus ir tromboflebitus; 

-įgimtas širdies ertmių (kamerų) ir jungčių formavimosi ydas; 

-bendrą arterinį kamieną; 

-įgimtas širdies pertvaros formavimosi ydas; 

-įgimtas plautinio kamieno ir triburio vožtuvo formavimosi ydas; 

-įgimtas aortos ir dviburio (mitralinio) vožtuvų formavimosi ydas; 

-kitas įgimtos širdies formavimosi ydas; 

-įgimtas didžiųjų arterijų formavimosi ydas; 

-persistuojančią kairiąją viršutinę tuščiąją veną; 

-visiškai netaisyklingą plaučių venų drenažą; 

-iš dalies netaisyklingą plaučių venų drenažą; 

-lipoproteidų apykaitos sutrikimus ir kitas lipidemijas; 

-širdies, tarpuplaučio ir krūtinplėvės piktybinius navikus; 

-širdį; 

-širdies gerybinius navikus; 

-panikos sutrikimą; 

-somatoforminę autonominę disfunkciją: širdies neurozę; 

-ortostatinę hipotenziją; 

-apalpimą ir kolapsą; 

-stebėti dėl įtariamo miokardo infarkto; 

-stebėti dėl įtariamos širdies ir kraujagyslių sistemos ligos. 

Gydytojas kardiologas turi mokėti: 

-sudaryti tyrimo ir gydymo planą, nustatyti ligonių tyrimo bei gydymo metodų indikacijas, -

-atlikti profilaktiką; 

-užrašyti ir įvertinti EKG; 

-užrašyti ir įvertinti 24 val. EKG (Holterio monitoravimas); 

-atlikti ir įvertinti fizinio krūvio mėginius; 

-įvertinti perstemplinį širdies elektrofiziologinį tyrimą; 

-atlikti ir įvertinti perkrūtininį echokardiografijos tyrimą; 

-grąžinti sinusinį ritmą elektros impulsu; 

-grąžinti širdies ir kvėpavimo funkcijas (gaivinimas); 

-atlikti ortostatinį mėginį; 

-atlikti centrinio veninio spaudimo matavimą. 

Gydytojas kardiologas turi gebėti: 

-atlikti kulkšnelio-žasto išemijos indekso matavimus; 

-atlikti trachėjos intubaciją, taikyti dirbtinę plaučių ventiliaciją; 

-įvertinti miego apnėją; 

-įvertinti vainikinių arterijų angiografiją; 

-įvertinti perkutaninę transliuminalinę vainikinių arterijų angioplastiką ir / ar stentavimą; 

-įvertinti širdies ertmių kateterizaciją; 

-atlikti ir įvertinti krūvio echokardiografinį tyrimą; 

-įvertinti perstemplinės echokardiografijos tyrimą; 

-įvertinti intrakardinį elektrofiziologinį tyrimą; 

-įvertinti branduolinės medicinos tyrimus; 

-atpažinti elektrokardiostimuliatoriaus funkcijų sutrikimus. 

 Gydytojas kardiologas įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo 

darbo pareigas ir funkcijas; 

 Gydytojas kardiologas 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. 



 4 

 

 


