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JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
GYDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Gydytojas priskiriamas specialisto pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A, kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas
išsilavinimas,  Gydytojo specialybė antrinė arba pertraukiamoji rezidentūrą (iki 1995 metų perkvalifikavimo
kursus) ir turintis  Gydytojo licenciją, galintis savarankiškai vykdyti asmenų pirminę sveikatos priežiūrą nuo
gimimo iki mirties.
3. Pareigybės paskirtis - diagnozuoti, gydyti dažniausiai jo praktikoje pasitaikančias ligas, mokėti bei atlikti
veiksmus ir manipuliacijas, nurodytas šioje normoje, aiškinti ir mokyti pacientus, jo šeimos narius sveikos
gyvensenos, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos. Šiais terminais apibrėžtose dalyse veiksmų mastas ir
sritys sudaro minimalią  Gydytojo kompetenciją, kurią jis privalo vykdyti.
4. Pareigybės darbo sritis – socialinės globos namų veiklos koordinavimas, įgyvendinimas, globos namų
gyventojų sveikatos priežiūros srityje.
5. Gydytojas tiesiogiai pavaldus vyriausiajam slaugytojui – slaugos administratoriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs vidaus ligų  gydytojo profesinę kvalifikaciją.
6.2. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią Medicinos praktikos
licenciją verstis medicinos praktika pagal vidaus ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Vidaus ligų gydytojas turi vykdyti šias funkcijas:
7.1. Teikti būtinąją medicinos pagalbą;
7.2. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos srities
specialistą;
7.3. bendradarbiauti su kitais asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinės rūpybos
darbuotojais bei specialistais;
7.4. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;
7.5. vykdyti privalomąsias sveikatos programas;
7.6. laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
7.7. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
7.8. laikytis Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių;
7.9. paaiškinti vidaus ligų gydytojo  praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos
institucijų prašymu;
7.10. teikti specializuotą pagalbą pagal   Lietuvos medicinos normą MN 76:2015 „Vidaus ligų gydytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ nurodytą kompetenciją;
7.11. taikyti tik Lietuvoje įteisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;
7.12. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas pareigas.
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