VIDAUS LIGŲ GYDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vidaus ligų gydytojas priskiriamas specialisto pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A2, kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis ar jam
prilygintas išsilavinimas. Vidaus ligų gydytojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus
universitetines medicinos studijas ir vidaus ligų rezidentūrą. Užsienyje įgyta vidaus ligų gydytojo
profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Teisę verstis vidaus ligų gydytojo praktika Lietuvos Respublikoje turi asmuo, teisės aktų
nustatyta tvarka įgijęs vidaus ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią Medicinos praktikos licenciją
verstis medicinos praktika pagal vidaus ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją.
4. Vidaus ligų gydytojas dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitais sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančiais specialistais bei kitais globos namų darbuotojais.
5. Vidaus ligų gydytojas vadovaujasi medicinos norma 76:2015 “Vidaus ligų gydytojas, teisės,
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais
aktais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais slaugą, globos namų nuostatais, direktoriaus
įsakymais, vidaus darbo ir medicininės reabilitacijos padalinio tvarkos taisyklėmis, šiuo
pareigybės aprašymu.
6. Vidaus ligų gydytojas tiesiogiai pavaldus medicininės reabilitacijos padalinio vadovui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI
7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų šeimos gydytojo patirtį;
8. Vidaus ligų gydytojas turi:
8.1. dirbti komandoje, įgyvendinti medicinos priežiūros planus, įvertinti globos namų gyventojo
ligas, sugebėjimus, galimybes;
8.2. išmanyti sveikų ir sergančių žmonių sveikatos priežiūros ypatumus, ligos priežastis ir
požymius. Žinoti dažniausių ligų pagrindinius simptomus bei sindromus, komplikacijas,
profilaktikos priemones ir reabilitacijos galimybes, dažniausiai vartojamų vaistų skyrimo
indikacijas, kontraindikacijas ir šalutinį poveikį, indikacijas specialisto konsultacijai ir
stacionarizavimui;
8.3. įtarti – sugebėti atpažinti ligos ar sindromo požymius, formuluoti hipotezę, kuriai patvirtinti
reikalingas išsamesnis paciento ištyrimas;
8.4. diagnozuoti – sugebėti savarankiškai atpažinti konkrečią ligą ir įvardyti diagnozę;

8.5. gydyti – atlikti veiksmus, kuriais siekiama pašalinti (arba susilpninti) ligos priežastį, poveikį,
sugrąžinti pažeistas organizmo funkcijas, sumažinti ligos poveikį žmogaus organizmui;
8.6. mokėti ir atlikti – sugebėti savarankiškai atlikti medicinos diagnostikos ar gydomąsias
procedūras, siekiant nustatyti tikslią diagnozę arba pašalinti ar susilpninti ligos priežastį, poveikį,
sugrąžinti pažeistas organizmo funkcijas, sumažinti ligos poveikį žmogaus organizmui;
8.7. gydyti dažniausiai jo praktikoje pasitaikančias ligas, mokėti bei atlikti veiksmus ir
manipuliacijas, nurodytas šioje normoje, aiškinti ir mokyti gyventojus, jų šeimos narius sveikos
gyvensenos, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos.
8.8. išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,
socialinės globos namų direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius medicinos
priežiūros organizavimą, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
8.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti
kompiuteriu.
8.10. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
III. FUNKCIJOS
9. Šeimos gydytojas privalo vykdyti šias funkcijas:
9.1. suteikti būtinąją nespecializuotą medicinos pagalbą pagal medicinos normoje MN 76:2015
apibrėžtą kompetenciją;
9.2. savarankiškai diagnozuoti ligas, gydyti gyventojus bei rekomenduoti profilaktikos
priemones;
9.3. gyventojo tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus žymėti asmens sveikatos istorijose;
9.4. konsultuotis su atitinkamu specialistu arba nukreipti gyventoją pas specialistą konsultuotis ir
gydytis neaiškiu, nepriskirtu jo kompetencijai atveju bei negerėjant ar blogėjant gyventojo būklei
ir tęsti, atsižvelgiant į specialistų konsultacijas, tolimesnį gyventojo gydymą;
9.5. gyventojui pageidaujant, konsultuoti telefonu;
9.6. nustatyta tvarka pranešti teritoriniam visuomenės sveikatos centrui apie išaiškintą arba
įtariamą ūmią apskaitomą užkrečiamąją ligą, apsinuodijimą maistu bei profesinį apsinuodijimą
arba globos namuose esantį sergantįjį infekcine liga bei infekcinių ligų užkratų nešiotoją,
sanitarijos-epidemiologijos režimo pažeidimą;
9.7. nustatyta tvarka pranešti policijai apie sužeidimus šaltuoju, šaunamuoju ginklu arba kitus
smurtinius sužalojimus, įtariamą smurtą globojamų asmenų atžvilgiu;
9.8. teikti reikiamus duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms įstatymų nustatyta tvarka;
9.9. sudaryti antirecidyvinio, sveikatą grąžinančio ar reabilitacinio gydymo planą ir jį vykdyti;

9.10. nustatyta tvarka teikti statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias;
9.11. propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos priemones;
9.12. laikytis medicinos etikos ir deontologijos reikalavimų.
9.13. bendradarbiauti su kitais globos namų darbuotojais, vykdančiais sveikatos priežiūrą ar
teikiančiais socialinę pagalbą;
9.14. teikti pasiūlymus visuomenės sveikatos centrams ir gyventojams aplinkos higienos
klausimais;
9.15. žinoti epidemiologinę savo aptarnaujamos vietovės situaciją;
9.16. vykdyti privalomas sveikatos programa;.
9.17. teikti būtinąją medicinos pagalbą visiems besikreipiantiems pacientams;
9.18. vykdyti nespecializuotą visuomenės sveikatos priežiūrą.
9.19. organizuoti ir koordinuoti gyventojų mitybą.
IV. TEISĖS
10. Vidaus ligų gydytojas turi teisę:
10.1. verstis vidaus ligų gydytojo praktika šios medicinos normos ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka;
10.2. išrašyti receptus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.3. išduoti asmens sveikatos pažymėjimus (pažymas) Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka;
10.4. konsultuoti gyventojus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.5. siųsti gyventojus reabilitacinio gydymo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.6. atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojo
profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų gyventojo ar gydytojo gyvybei,
išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;
10.7. nustatyti žmogaus mirties faktą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.8. dalyvauti mokslo tiriamojoje ir pedagoginėje veikloje, kuriant ir diegiant naujas medicinos
ir informacines technologijas;
10.9. gauti darbui būtiną informaciją apie gydomus ir konsultuojamus gyventojus;
10.10. pagal kompetenciją teikti siūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai,
savivaldybių gydytojams, sveikatos priežiūros įstaigų administracijai, darbdaviams, gydytojų
profesinėms draugijoms dėl gyventojų ištyrimo, gydymo, reabilitacijos ir socialinių sąlygų
pagerinimo bei vidaus ligų klausimais;

10.11. reikalauti iš darbdavio užtikrinti optimalias darbo sąlygas (patalpos, įrenginiai, higienos
sąlygos, apsaugos priemonės, medicinos prietaisų priežiūra ir jų atnaujinimas), nurodytas
kiekvienos diagnostinės ar gydomosios procedūros metodikoje;
10.1. diegti Lietuvos Respublikoje pripažintus naujus diagnostikos ir gydymo metodus;
10.13. naudotis gydytojams nustatytomis socialinėmis ir kitomis garantijomis;
10.14. vidaus ligų gydytojas turi ir kitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.
V. ATSAKOMYBĖ
11. Vidaus ligų gydytojas atsako už:
11.1. savalaikį aukščiau išvardintų pareigų vykdymą;
11.2. žalą padarytą dėl savo veikos;
11.3. efektyvų ir gerą darbų ir paslaugų atlikimą;
11.4. gautos informacijos konfidencialumą;
11.5. direktoriaus teisėtų įsakymų ir nurodymų vykdymą;
11.6. šių pareiginių nuostatų vykdymą;
11.7. savalaikį bei kokybišką užduočių vykdymą;
11.8. savarankiškai priimtus sprendimus.
12. Vidaus ligų gydytojas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų
vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą atsako Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

