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GYDYTOJO CHIRURGO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Gydytoją chirurgą priima į darbą ir atleidžia įstaigos direktorius. 

2. Chirurgo kvalifikaciją įgyja gydytojas, baigęs chirurgijos rezidentūrą.  

3. Gydytojas chirurgas pagal kompetenciją teikia kvalifikuotą ir specializuotą medicinos 

pagalbą bei sprendžia chirurginių ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos, dispanserizacijos ir 

ligonių reabilitacijos klausimus, teikia jiems psichologinę pagalbą, propaguoja sveiką gyvenseną.  

4. Gydytojas privalo gauti licenciją verstis chirurgo praktine veikla Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

5. Gydytojas chirurgas prireikus teikia medicinos gydytojo kompetencijai priskirtą 

medicinos pagalbą  

6. Pagal gydytojo chirurgo normoje nustatytą kompetenciją gydytojas chirurgas veikia 

savarankiškai ir atsako už savo veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka.  

7.  Gydytojas chirurgas, kitiems specialistams diagnozavus jo kompetencijai nepriskirtas 

ligas, privalo tirti ir gydyti pagal jų nurodytą planą bei metodus, tų metodų parodymus, 

priešparodymus ir galimas komplikacijas, prireikus perduoti pacientą tirti bei gydyti kitiems 

specialistams. 

8. Gydytojas chirurgas vadovaujasi gydytojo chirurgo praktika, asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, gydytojo chirurgo medicinos norma, 

VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis, elgesio 

kodeksu, korupcijos prevencijos programa bei šiais pareiginiais nuostatais. 

9. Gydytojas chirurgas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui medicinai, jo nesant 

įstaigos direktoriui. 

10. Nesant gydytojo chirurgo (atostogos, liga), jo teises ir pareigas perima direktoriaus 

pavaduotojo medicinai nurodytas gydytojas. 

 

 

II. PAREIGOS 

11. Gydytojas chirurgas privalo: 
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11.1. Turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir 

panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka; 

11.2. Taikydamas Lietuvoje įteisintus tyrimo metodus, diagnozuoti chirurgines ligas, 

gydyti pacientus, kuriems įtariama ar nustatyta chirurginė liga, rekomenduoti jiems profilaktikos 

priemones. 

11.3  Paciento tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus žymėti medicinos 

dokumentuose. 

11.4.  Nustatyta tvarka teikti statistikos ir kitus privalomuosius duomenis, registruoti ir 

pranešti teritoriniam visuomenės sveikatos centrui apie išaiškintą infekcinę, lytiškai plintančią ligą, 

apsinuodijimą maistu bei profesinį apsinuodijimą arba apie infekcinių ligų užkrato nešiotojų, esančių 

namuose, sanitarinio-epidemiologinio režimo pažeidimą. 

11.5. Laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių įstatymų ir kitų 

teisės aktų. 

11.6. Nustatyta tvarka teikti statistikos ir kitus privalomuosius atskaitomybės duomenis 

Sveikatos apsaugos ministerijai, savivaldybės ir apskrities gydytojui, visuomenės sveikatos centrui ir 

kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms bei teisėsaugos institucijoms. 

11.7. Atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę teisės aktų nustatyta tvarka. 

11.8.  Dirbant vadovautis medicinos etikos ir deontologijos taisyklėmis, gerbti pacientų 

teises, saugoti jų medicinines paslaptis įstatymo nustatyta tvarka. 

11.9. teikti būtinąją medicinos pagalbą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

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; 

11.10. Žinoti kenksmingus gydytojo chirurgo darbo veiksnius, laikytis pačiam ir reikalauti 

kitų laikytis saugaus darbo taisyklių. 

11.11. Nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir gydytis pas 

atitinkamos srities specialistą. 

11.12. Nustatyta tvarka pranešti policijai apie sužeidimus šaltuoju, šaunamuoju ginklu ir 

kitus smurtinius sužalojimus. 

11.13. Propaguoti sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo 

priemones. 
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11.14. Vykdyti privalomąsias sveikatos programas. 

11.15.  Bendradarbiauti su kitais asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir 

socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais. 

 

 

III. TEISĖS 

 

12. Gydytojas chirurgas turi teisę:   

12.1. susipažinti su įstaigos direktoriaus sprendimų projektais, susijusiais su jo veikla; 

12.2 teikti darbo, susijusio su šiuose nuostatuose nustatytomis pareigomis, tobulinimo 

pasiūlymus;  

12.3. bendradarbiauti su įstaigos gydytojais, slaugytojais ir kitais įstaigos specialistais veiklos 

klausimais.   

12.4. pasirašyti dokumentus pagal savo kompetenciją;  

12.5. reikalauti iš įstaigos administracijos pagalbos vykdant savo pareigas ir teises;  

12.6. prašyti įstaigos darbuotojų reikiamos informacijos susijusios su gydytojo chirurgo 

pareigomis. 

 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

13. Gydytojas chirurgas už padarytas profesines ir etines klaidas, aplaidumą ar netinkamą 

jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka: 

13.1. už savo pareigų, nustatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar 

nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;  

13.2. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį Lietuvos 

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus;  

13.3. už padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį 

kodeksus.  


