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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
KAUNO SLAUGOS LIGONINĖS
MEDICINOS GYDYTOJŲ PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Medicinos gydytoją priima ir atleidžia direktorė, vadovaujantis galiojančiais įstatymais. Medicinos
gydytoju gali dirbti asmuo, turintis galiojančią medicinos gydytojo licenciją ir teikia jo kompetencijai
priskirtas medicinos paslaugas. Jis turi išmanyti žmogaus anatomiją, fiziologiją ir patologiją, nozologiją ir
klinikinę farmakologiją. Mokėti diagnozuoti ir gydyti medicinos gydytojo kompetencijai paskirtas ligas.
Medicinos gydytojas turi mokėti bendrauti su pacientais ir jų šeimos nariais bei savo kolegomis.
Medicinos gydytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais,
reglamentuojančiais sveikatos įstaigų veiklą, HN, MN, direktoriaus įsakymais, ligoninės KVS
dokumentais, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais pareiginiais nuostatais. Medicinos gydytojas pagal
kompetenciją veikia savarankiškai ir atsako už savo veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka. Pavaldus
įstaigos vadovui.
II. PAREIGOS IR FUNKCIJOS
Medicinos gydytojas privalo:
1. Dirbti remiantis medicinos normų ir kitų teisės aktų reikalavimais, pagal direktorės
pavaduotojas slaugai numatytą, įstaigos administracijos patvirtintą grafiką.
2. Teikti medicininę pagalbą pagal medicinos gydytojo licenciją.
3. Tinkamai tvarkyti medicininius dokumentus, pateikti privalomuosius medicinos praktikos
duomenis LR SAM, apskrities ar savivaldybės gydytojui, visuomenės sveikatos centrui ir kitos sveikatos
priežiūros arba teisėtvarkos institucijoms.
4. Nustatyta tvarka pranešti policijai apie sužeidimus šaltuoju, šaunamuoju ginklu arba kitus
smurtinius sužeidimus bei sužalojimus.
5. Nustatyta tvarka pranešti teritoriniam visuomenės sveikatos centrui apie išaiškintą arba įtariamą
apskaitomąją užkrečiamąją ligą.
6. Propaguoti sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones.
7. Dirbant vadovautis medicinos etikos reikalavimais, gerbti pacientų teises, saugoti jų medicinines
paslaptis įstatymų numatyta tvarka.
8. Nepriskirtais medicinos gydytojo kompetencijai atvejais, kviesti gydytojus konsultantus arba
siųsti pacientą konsultuotis ir gydytis pas atitinamos srities specialistus.
9. Atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės
aktų, įstaigos KVS dokumentų, direktoriaus įsakymų.
11. Vykdyti privalomąsias sveikatos programas.
12. Bendradarbiauti su kitais asmens ir sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinės rūpybos
darbuotojais bei specialistais.
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13. Žinoti kenksmingus medicinos gydytojo darbo veiksnius, laikytis pačiam ir reikalauti kitų
laikytis saugaus darbo taisyklių.
14. Per penkerius metus išklausyti ne mažiau kaip 200 kvalifikacijos kėlimo kursų valandų.
15. Pavedus direktorei, vaduoti nesantį darbe darbuotoją, jų ligos, kasmetinių ar tikslinių
(kvalifikacijos kėlimo, stažuočių, mokymosi) atostogų metu, pagal direktorės pavaduotojos slaugai
sudarytą grafiką.
III. TEISĖS
Medicinos gydytojas turi teisę:
1. Nustatyta tvarka išrašyti visų rūšių receptus, nedarbingumo pažymėjimus, mirties liudijimus,
pildyti kitus medicininius dokumentus.
2. Turėti gydytojo asmens spaudą.
3. Naudotis gydytojui suteiktomis socialinėmis ir kvalifikacijos kėlimo garantijomis.
4. Gauti iš valstybės ir privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbui būtiną informaciją apie
jo gydomus ligonius.
5. Dalyvauti pasitarimuose, konferencijose, kur nagrinėjami pacientų sveikatos priežiūros
klausimai.
6. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai, savivaldybių ir apskrities gydytojams,
sveikatos priežiūros įstaigų administracijai siūlyti, kaip gerinti sergančiųjų terapinėmis ligomis
diagnostiką, gydymą bei profilaktiką.
7. Siūlyti darbdaviams, kaip gerinti darbo sąlygas.
8. Atsisakyti taikyti asmens sveikatos priežiūros metodus, kurie prieštarauja gydytojo etikos
principams ir moralės normoms, jeigu tai nesukels realaus pavojaus asmens sveikatai arba gyvybei.
9. Praktiškai įgyvendinti Lietuvoje įteisintus naujus tyrimo ir diagnostikos metodus.
IV. ATSAKOMYBĖ
Medicinos gydytojas įsakymų numatyta tvarka atsako už savo darbo rezultatus ir kokybę. Už
netinkamą šiuose pareiginiuose nuostatuose ir kituose norminiuose aktuose (dokumentuose) jam
priklausančių funkcijų vykdymą, aplaidumą, padarytas klaidas ir jam suteiktų teisių viršijimą, gali būti
traukiamas drausminėn, materialinėn, administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos
Respublikos įstatymų numatytą tvarką.
VI.

BAIGIAMOJI DALIS

Su pareiginiais nuostatais darbuotojas supažindinamas įdarbinimo metu, susipažinimą patvirtina
savo parašu.
Pasikeitus pareiginiams nuostatams, darbuotojas pasirašytinai supažindinamas ne vėliau kaip prieš
1 mėn. iki jų įsigaliojimo.
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