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GYDYTOJO AKUŠERIO GINEKOLOGO PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Gydytoją akušerį ginekologą priima į darbą ir atleidžia įstaigos direktorius.

2.

Gydytojo akušerio ginekologo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetines

medicinos studijas ir akušerijos ginekologijos rezidentūrą. Užsienyje įgyta gydytojo akušerio
ginekologo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.

Teisę verstis gydytojo akušerio ginekologo praktika turi asmuo, Lietuvos Respublikos

teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs gydytojo akušerio ginekologo profesinę kvalifikaciją ir turintis
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją
verstis medicinos praktika pagal gydytojo akušerio ginekologo profesinę kvalifikaciją.
4.

Gydytojas akušeris ginekologas verčiasi gydytojo akušerio ginekologo praktika Lietuvos

Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos
priežiūros licenciją teikti akušerijos ir ginekologijos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais
turi teikti ir gydytojas akušeris ginekologas.
5.

Gydytojas akušeris ginekologas dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su sveikatos

priežiūros ir kitais specialistais.
6.

Gydytojas akušeris ginekologas vadovaujasi gydytojo akušerio ginekologo praktika,

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, gydytojo akušerio
ginekologo medicinos norma, VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatais, darbo
tvarkos taisyklėmis, elgesio kodeksu, korupcijos prevencijos programa bei šiais pareiginiais nuostatais.
7.

Gydytojas akušeris ginekologas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui medicinai,

jo nesant įstaigos direktoriui.
8.

Nesant gydytojo akušerio ginekologo (atostogos, liga), jo teises ir pareigas perima

direktoriaus pavaduotojo medicinai nurodytas gydytojas.

II. PAREIGOS
9.

Gydytojas akušeris ginekologas privalo:
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teikti būtinąją medicinos pagalbą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

9.1.

2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios
medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
9.2.

pagal savo kompetenciją, nurodytą Gydytojo akušerio ginekologo medicinos normoje, ir

VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro licenciją kvalifikuotai tirti, diagnozuoti ir
gydyti ligas, būkles bei sveikatos sutrikimus, rekomenduoti profilaktikos priemones ir dalyvauti jas
organizuojant bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir saugą;
9.3.

nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir (ar) gydytis pas

atitinkamos srities asmens sveikatos priežiūros specialistą;
9.4.

bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, dalyvaujančiais

atliekant tyrimo, diagnostikos ir gydymo veiksmus;
propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo

9.5.
priemones;

turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

9.6.

ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
9.7.

pagal kompetenciją vykdyti privalomąsias sveikatos programas;

9.8.

laikytis sveikatos priežiūros specialisto profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises

ir jų nepažeisti;
9.9.

tobulinti profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

9.10.

laikytis licencijuojamos sveikatos priežiūros specialisto veiklos sąlygų;

9.11.

tvarkyti gydytojo akušerio ginekologo praktikos dokumentus Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
9.12.

paaiškinti asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos aplinkybes Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų
prašymu;
9.13.

taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus,

saugius tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis;
9.14.

praktikoje vadovautis diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašais, diagnostikos ir gydymo

protokolais bei diagnostikos ir gydymo metodikomis.
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9.15.

naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančias medicinos priemones (prietaisus),

išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis; užtikrinti, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų
naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone (prietaisu)
pateikiama informacija;
9.16.

atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos

priežiūros specialisto praktiką, nustatytas pareigas.

III. TEISĖS

10.

Gydytojas akušeris ginekologas turi teisę:

10.1. susipažinti su įstaigos direktoriaus sprendimų projektais, susijusiais su jo veikla;
10.2 teikti darbo, susijusio su šiuose nuostatuose nustatytomis pareigomis, tobulinimo
pasiūlymus;
10.3. bendradarbiauti su įstaigos gydytojais, slaugytojais ir kitais įstaigos specialistais veiklos
klausimais.
10.4. pasirašyti dokumentus pagal savo kompetenciją;
10.5. reikalauti iš įstaigos administracijos pagalbos vykdant savo pareigas ir teises;
10.6. prašyti įstaigos darbuotojų reikiamos informacijos susijusios su gydytojo akušerio
ginekologo gydytojo pareigomis.

IV. ATSAKOMYBĖ

11.

Gydytojas akušeris ginekologas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam

priskirtų funkcijų atlikimą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už kompetencijos viršijimą
atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka:
11.1. už savo pareigų, nustatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar
nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;
11.2. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį Lietuvos
Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus;
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11.3. už padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį
kodeksus.
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