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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

-

skyriaus vedejo-gydytojo (toliau
1. Viesosios istaigos Druskininkq ligonines vaikq ligq
vaikq ligq skyriaus vedejas-gydytojas) pareigybe priklauso vadovq pareigybems.
i.'Vuit.+ ligq skyriaui-r.ar3ur-[yaytoias ipareigas skiriamas vieSo konkurso b[du.
Respublikos
3. Vaikq ligq skyriaus veat3u--gyaytoju guti tuti asmuo, atitinkantis Lietuvos
reikalavimus.
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius
4. VaikU tig,+ st yrluur vedejas-gydytojas savo veikloje privalo vadovautis Lietuvos
kitais teises aktais, taip pat
Respublikos istaiymiis, Lietuvos Respubliiios vyriausybes nutarimais,
taisyklemis, ligonines
vie$osios istaigos Druskininkq ligonines lstatais, vidaus darbo tvarkos
direktoriaus isakymais ir Siais pareiginiais nuostatais'
ligos metu ir
5. Vaikq ligq skyriaus vedejo-gydytojo funkcijas jo komandiruodiq, atostogq,
paskirtas asmuo'
kitais atvejais, kai j1s negali eiti pareigq, vykdo direktoriaus isakymu

'

(

I

FUNI(CIJOS

darbo tvark4,
6. Vaikq ligq skyriaus vedejas-gydytojas atsakingas uZ vaikq ligq skyriaus
rezultatus, materialiniq resursq panaudojim4'
7. Skyriaus vedejas-gYdYtojas:

kontroliuoja vis4 gydymo profilaktini darbQ, sig.ki.ant
laiku i5tirti pacient4, suteikti jam efekty"q Uei kokybi5k4 gydym4, uZtikinti

7.1.'organir"il ii"pastoviai
kvalifikuotai

ir

medicinos dokumentacij os kokYbE;
7 .2. vedabendras pacientq vizitacijas skyriuje;
klausimus;- .
7.3. dalyvauja konsiliumuor., ,prrrZiant sudetingus diagnostikos ir.gydymo
klaidq
gydymo
diagnostikos
organizuoja
darbq,
gyd,tojrl
skyriaus
analizioji
7.4.

ir

aptarimus;
skyriaus vedejas.
7.5. konsultuoja kitq skyriq pacientus, jeigu to pageidauja konzultuojamo
paslaugq
metodiktl
riyiiu:J teikiamq aimens sveikatos prieZifiros

7.6. organizrioja

paruoSimq;

'

7.i. dalyvauja ruosiant skyriaus darbuotojq pareiginius nuostatus;

7.8. kontroliuoja:
7.8.1. suteiktq asmens sveikatos prieZi[ros paslaugq kodq, paiymetq ligos istorijose ir
formose, atitikimq bendriesiems ir specialiesiems Siq paslaugq reikalavimams, galiojantiems teises
aktams, sutarties su TLK nuostatoms;
jos perdavim4 statistikai laiku;
7 .8,2. medicinines dokumentacijos tvarkym4,

*1,g.3.

istaig4;

pacientq i5ra5ymq, perkelim4

i kit4 ligonines skyriq ar kit4 sveikatos prieZi[ros

7.8.4. racionalq skyriaus leiq naudojim4;
7.8,5. medikamentq skyrim4, tyrimq bei gydomqjq proced[ry skyrimo tikslingumQ;
7.8.6. gydytojr+, viduriniojo vaikq ligq skyriaus personalo darbo drausmg;
7.8.7 skyriaus sanitaring irigienirg bUklg, atsiradus infekciniam Zidiniui, nedelsdamas imasi
priesepideminiq priemoniq;
7.9. nustatyta tvarka teikia statistikos ir kitas privalom4sias atskaitomybes Zinias;
7.10. patiikia medicinos praktikos duomenis, kuriq pra5o LR Sveikatos apsaugos

ministelija, visuomenes sveikatos centras, kita sveikatos prieZiuros ar
teisesaugos institucija;
7.1 1. pateikia_ meting vaiktl ligq skyriaus darbo aializg;
7'12' pildo skyriaus gydytojq darbo grafikus, darbo'iaiko apskaitos
ziniaraSdius, pateikia
istaigos direktoriui tvirtinti ir pristato juos vyrisn iajamkadnl inspektoriui;
7'13' tvirtina skyriaus vaikq sl.augytgjrl,-slaugytojq puAe.;e3q
ir valytojq darbo grafikus;
7'14' uztikrina skyriaus darbuotojr4-darba'grieiztui iuituntis darilo
sutardiq, pareiginiq
nuostatq reikalavimq, darbo grafikuose nustatyto oaiuo
laiko;
7'15' iSraSo receptus,laikinojo nedarbingumo paZymejimus,
kitus dokumentus;
7' 16. nuolat r[pinasi skyriaus personalo i, ,uro kvalifikacijo,
teri-,i deontologija;
7 '17 ' informuoja ligonines direktoriq ar direktoriauy
p1vaduoto.l4 medicinai ir s?atistikai apie
vpatingus, neaiSkius ivykius (staigi
Ti.Iy, nelaimingi atsitikimai, inrclriniui srrirgimuij, *,p i,*
apie personalo, pacientq drausmes paZeidimus;
7.18. laikosi gydytojq etikos reikalavimq;
7.19. laikosi darbo drausmes bei darbo grafike nurodyto darbo laiko;
7.20. diegianaujus paZangius tyrimq bei gydymo meiodus;
propaguoja sveik4 gyvensenq, ligq-pievencijos ir sveikatos
tausojimo bei ugdymo
__,^^^l^!.1'
pnemones;
7 '22' vykdo kitas Lietuvos Respublikos
istatymq, kitq teises aktq nustatytas funkcijas.
8' Teikia specializuotQ medicining pugutUa'
pacientams pagal ,uit
ligq gydytojo
kompetencij4.

q

III.

TEISES

9. Vaikq ligq skyriaus vedejas-gydytojas turi teisg:
9.1. teikti pacientams specializuot4 medicinos pagalb4 pagal savo
kompetencij4;

veikl4;

9.2. susipaZinti su ligonines direktoriaus
isakymrt proj.t

tiir,

liediandiais vait<q'iigq skyriaus

9.3. teikti ligonines direktoriui vaikq ligq skyriaus darbo gerinimo, naujq gydymo
metodrl
bei priemoniq idiegimo pasi[lymus;
9.4. pasira5yti dokumentus pagal savo kompetencij4;
9.5. gauti darbui_reikalingq informacijq ,
irangqbeidokumentus apie jo gydomus pacientus;
'
9.6. naudotis gydytojams nustatytomis socialinemis ir kvalifika.i;or t.i*o
garantijomis;
9.7. praiyti ligonines direktoriaus,. direktoriaus pavaduotojq, iikio skyriairs veae.;o,
li,u
specialistq pagalbos vykdant savo pareigas ir teises;
9.8. vadovaujantis savo kompetencija, pranesti tiesioginiam vadowi apie
visus einant savo
)
pareigas i5ai5kintus tnikumus ir sitilyti budus, liaip juos
9.9. atsisakyti atlikti uZduoti ar pavedim4, jei duota uZduotis ar paveclimas priestarauja
istatymams;
9.10. tureti kitq teisiq, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos
istatymams, kitiems

salinti;

.

teises aktams.

W.

ATSAKOMYBE

Vaikq ligrl skyriaus vedejas-gydytojas atsako uZ:
10.1. Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq
bei kitrl
teises aktq vykdym4;
10.2. vie5osios istaigos Druskininkq ligonines vidaus darbo tvarkos taisykliq, ligonines
direktoriaus isakymrl, nurodymq, pavedimq bei $iq pareiginiq nuostatq vykdym4;
10'3. asmeniSkai i5ra5ytuose bei pasiraSytuose dokumentuose isandiq'duomenq atitikim4
tikrovei;
10.

10.4. asmens duomenq apsaugq;
10.5. padarytas profesines etikos klaidas;

10.6. vie5osios istaigos Druskininkq ligonines turto, darbo priemoniq tausojim4, jq

naudojim4 tik darbo tikslais.
atsako
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vaikq Iigq skyriaus

vaikq rigq skyriaus vedejas-gydyrojas

savo,.veikr q,

ui padarfi4 materi aring iarq

"ai;ut-gyJn":"1ltruto rirr,iuo, nespuutikos istatyrnq

nustatyra tvarka.

V. PAVALDUMAS IR ATSKAITOMYBE
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pavatdus

ir atskaitingas rigonines direktoriui

