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ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS 

2017-04-13 Nr. IV-64 

Šiauliai 

GYDYTOJO PEDIATRO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Šiaulių sanatorinės mokyklos gydytojas pediatras yra priskiriamas sveikatos specialistų 

grupei.  

2. Pareigybės lygis: gydytojas pediatras priskiriamas A1 lygio pareigybei.  

 

II.SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Gydytojui pediatrui keliami reikalavimai: 

3.1. gydytojo pediatro profesinė kvalifikacija įgyjama baigus pediatrijos specialybės 

rezidentūrą; 

3.2. teise verstis gydytojo pediatro praktika turi asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka įgijęs gydytojo pediatro profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos 

praktika pagal gydytojo pediatro profesinę kvalifikaciją; 

3.3. verčiasi gydytojo pediatro praktika sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose įstaigos 

asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti pediatrijos paslaugas; 

3.4. dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitais asmens sveikatos priežiūros 

specialistais; 

3.5. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

medicinos norma MN 66:1999 „Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“, įstaigos, kurioje dirba, įstatais ir pareigybės aprašymu. 

4. Gydytojas pediatras turi teisę: 

4.1. verstis gydytojo neurologo praktika MN 66:1999 „Gydytojas neurologas. Teisės, 

pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.2. turėti spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta 

tvarka; 

4.3. išrašyti receptus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka; 

4.4. išduoti asmens sveikatos pažymėjimus (pažymas) Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro nustatyta tvarka; 

4.5. konsultuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.6. atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojo profesinės 

etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo pediatro gyvybei, išskyrus 

atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba; 

4.7. nustatyti žmogaus mirties atvejus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.8. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.9. gauti darbui būtiną informaciją apie gydomus ir konsultuojamus ligonius Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 



 

4.10. taikyti diagnostikos ir gydymo metodu šios medicinos normos bei kitų Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.11. dalyvauti pasitarimuose, konferencijose, kuriose nagrinėjami vaikų sveikatos 

priežiūros klausimai; 

4.12. naudotis gydytojams nustatytomis socialinėmis, kvalifikacijos tobulinimo ir kitomis 

garantijomis; 

4.13. turi ir kitų teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

5. Gydytojas pediatras turi: 

5.1. laikytis įstaigos vidaus tvarkos taisyklių; 

5.2. vykdyti saugos darbe taisyklių ir teisės aktų nustatytus higienos normų reikalavimus; 

5.3. laikytis etikos ir deontologijos principų, gerbti asmenų teises ir jų nepažeisti; 

5.4. gerbti asmens individualumą, kultūrinius įsitikinimus, papročius; 

5.5. laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 

 

III.SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

6. Gydytojas pediatras atlieka šias funkcijas:  

6.1. dirba pagal daro grafiką; 

6.2. privalo dalyvauti mokinių priėmimo komisijoje; 

6.3. diagnozuoja ir gydo vaikų susirgimus arba nukreipti juos į kitas asmens sveikatos 

priežiūros įstaigas; 

6.4. prevenciškai tikrina ir įvertina vaikų sveikatą du kartus per metus; 

6.5. analizuoja mokyklos vaikų sergamumą; 

6.6. numato priemones mokyklos vaikų sergamumui mažinti; 

6.7. analizuoja gydymo rezultatus; 

6.8. pildo dokumentaciją; 

6.9. apie mokyklos mokinių sveikatos būkles kas pusmetį informuoja mokyklos mokytojų 

tarybos posėdyje; 

6.10. konsultuoja mokyklos dietistą mitybos ir meniu sudarymo klausimais; 

6.11. dirba prevencinį darbą: skaito pranešimus tėvams, globėjams, vaikams, 

bendruomenei; 

6.12. versdamasis gydytojo pediatro praktika laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų; 

6.13. be administracijos sutikimo nepaveda savo darbo kitam asmeniui; 

6.14. teikia būtinąją medicinos pagalbą, organizuoja pagalbos suteikimą, informuoja 

mokyklos administraciją; 

6.15. turi nedelsiant informuoti administraciją susirgus, gavus traumą darbe, pakeliui iš 

darbo ar į darbą; 

6.16. laikosi asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklių; 

6.17. vykdo saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus; 

6.18. laikosi profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia; 

6.19. nevartoja alkoholinių gėrimų, narkotikų bei toksinių medžiagų; 

6.20. pastebėjęs kito sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą, nedelsdamas 

informuoja tą klaidą padariusį asmenį ir jo tiesioginį vadovą; 

6.21. teikia informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 



tvarka; 

6.22. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais; 

6.23. nenaudoja prieš vaikus, bet kokios formos fizinio ar psichologinio smurto, 

neįžeidinėja, neišnaudoja, apsaugo vaiką nuo grubaus ir orumą žeminančio elgesio ar bendravimo. 
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