
BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, 

EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) vaikų sveikatos priežiūros 

skyriaus (toliau – Skyrius) vaikų ligų gydytojo pareigybė reikalinga teikti kokybiškas asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, tinkamai spręsti asmenų iki 18 metų amžiaus sveikatos 

problemas, augimo ir raidos, ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos klausimus. 

Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui, o jo nesant – direktoriaus įsakymu 

paskirtam asmeniui. 

Šias pareigas einantis darbuotojas teikia pavedimus su juo dirbančiam slaugytojui, 

slaugytojo kompetenciją ir jo pareigas nustatančių medicinos normų ribose. 

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

nedarbingumo metu ir panašiais atvejais), darbuotoją gali pavaduoti direktoriaus įsakymu 

paskirtas kitas darbuotojas (vaikų ligų gydytojas). 

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

nedarbingumo metu ir panašiais atvejais), šias pareigas einantis darbuotojas gali pavaduoti kitą 

darbuotoją (vaikų ligų gydytoją). 

Šias pareigas einantis darbuotojas Poliklinikoje dirba pagal darbo sutartį. 

Darbuotojas, einantis vaikų ligų gydytojo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius 

reikalavimus: 

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

medicinos krypties išsilavinimą; 

-turėti galiojančią vaikų ligų gydytojo medicinos praktikos licenciją; 

-puikiai mokėti valstybinę kalbą; 

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

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer); E-sveikata; 

-būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūrą;  

-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; 

-darbuotojas turi išmanyti:  

-išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo  ir apskaitos taisykles; 

-saugos darbe reikalavimus; 

-medicinos etikos ir deontologijos pagrindus; 

-bendruosius vaikų sveikatos priežiūros organizavimo principus; 

-vaiko organizmo anatominius ir fiziologinius ypatumus; 

-vaikų ligų etiologiją, patogenezę, simptomatiką, diagnostikos, intervencinio ir 

operacinio gydymo principus ir indikacijas, kontraindikacijas, profilaktikos principus; 

-normalios ir sutrikusios vaiko raidos ypatumus; 

-medicininės reabilitacijos, ankstyvosios reabilitacijos ir specialiojo ugdymo principus; 

-vaistinių preparatų klinikinę farmakologiją; 

-vaiko psichologijos ypatumus, dažniausius psichikos sutrikimus, sveiko ir sergančio 

vaiko bei jo artimųjų psichologiją; 

-sveiko vaiko mitybos ypatumus; 

-kūdikio papildomą maitinimą; 

-dietoterapijos principus; 



-aktyviosios ir pasyviosios imunizacijos nuo užkrečiamų ligų principus; 

-socialinių veiksnių įtaką vaikui; 

-medicinos mokslo įrodymais pagrįstus medicinos principus, metodinių rekomendacijų 

taikymą praktikoje; 

-darbuotojas turi gebėti: 

-dirbti savarankiškai ir komandoje su kitais specialistais; 

-bendrauti su vaiku ir jo artimaisiais; 

-surinkti anamnezę, įvertinti vaiko bendrą somatinę, psichinę ir emocinę būkles; 

-įvertinti laboratorinių, neurofiziologinių ir vaizdinių tyrimų duomenis, žinoti jų 

ypatumus ir dinamiką pagal vaiko amžių; 

-sudaryti paciento tyrimų bei gydymo planą ir jį vykdyti; 

-nustatyti diagnozę; 

-įvertinti gydymo efektyvumą; 

-sudaryti profilaktinių priemonių planą lėtinėmis ligomis sergantiems vaikams; 

-atsiradus infekcijos židiniui, vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas 

priešepidemines priemones; 

-tęsti paciento gydymą atsižvelgdamas į atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo 

rekomendacijas; 

-gebėti įtarti ir siųsti specialisto konsultacijai: 

-smurtą vaiko atžvilgiu; 

-priklausomybes nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų; 

-ūminį psichikos ir elgesio sutrikimą, tyčinį susižalojimą ar savižudišką elgesį. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas įsipareigoja: 

-teikti būtinąją medicinos pagalbą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta  

tvarka; 

-pagal savo kompetenciją, nurodytą MN 66: 2018 „Vaikų ligų gydytojas“ kvalifikuotai 

tirti, diagnozuoti ir gydyti ligas, būkles bei sveikatos sutrikimus, rekomenduoti 

ir dalyvauti organizuojant profilaktikos priemones bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos  

priežiūros paslaugų kokybę. 

-nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir (ar) gydytis pas 

atitinkamos srities asmens sveikatos priežiūros specialistą; 

-bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros specialistais, dalyvaujančiais atliekant 

tyrimo, diagnostikos ir gydymo veiksmus; 

-pagal kompetenciją vykdyti privalomąsias sveikatos programas; 

-laikytis sveikatos priežiūros specialisto profesinės etikos principų, gerbti pacientų 

teises ir jų nepažeisti; 

-tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

nustatyta tvarka; 

-tvarkyti vaikų ligų gydytojo praktikos dokumentus Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka; 

-paaiškinti asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos aplinkybes Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių 

institucijų prašymu; 



-taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, 

saugius tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nurodytas 

išimtis. Užtikrinti, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų naudojamos teisės aktų nustatyta 

tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone (prietaisu) pateikiama  

informacija; 

-skirti veiksmingiausius gydymo būdus pagal Lietuvos Respublikos patvirtintas 

diagnostikos ir gydymo metodikas; 

-įvertinti paskirto gydymo efektyvumą; 

-gavus naujų duomenų, koreguoti tolesnį tyrimo, gydymo, stebėjimo planą; 

-vykdyti nacionalinę imunoprofilaktikos programą; 

-siųsti (esant parodymams) į NDNT neįgalumui ir/ar specialiesiems poreikiams  

nustatyti; 

-išduoti nedarbingumo pažymėjimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

-atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos 

priežiūros specialisto praktiką, pareigas; 

-pranešti teisėsaugos institucijoms ir (ar) vaiko teisių apsaugos tarnybai apie 

įtariamą smurtą ar netinkamą elgesį su vaiku; 

-perduoti informaciją Visuomenės sveikatos centrui nustačius (įtarus) užkrečiamą ligą; 

-tinkamai tvarkyti medicinos praktikos dokumentus, teikti privalomosios 

atsiskaitomybės duomenis ir kitą informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka, bei analizuoti savo darbo rezultatus; 

  -siųsti (esant parodymams) medicininei reabilitacijai ir/ar sanatoriniam gydymui; 

-paciento apžiūros, tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus žymėti medicinos 

dokumentuose; 

-apie vaiko sveikatos būklę suprantama forma teikti informaciją tėvams (globėjams); 

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

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

pareiginiuose nuostatuose ir/ar jų prieduose nenurodytas funkcijas, jei tai būtina, siekiant 

užtikrinti kokybišką Poliklinikos ir/ar vaikų sveikatos priežiūros skyriaus darbą ir/ar pasiekti 

įstaigos strateginius tikslus (už papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos 

priemokos/priedai, jei tai sulygta darbo sutartyje). 

 

  


