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GYDYTOJO ODONTOLOGO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Gydytoją odontologą priima į darbą ir atleidžia įstaigos direktorius.

2.

Gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus vientisąsias universitetines

odontologijos studijas. Užsienyje įgyta gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija pripažįstama
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.

Teisė verstis gydytojo odontologo praktika suteikiama asmeniui, teisės aktų nustatyta

tvarka įgijusiam gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją ir turinčiam teisės aktų nustatyta tvarka
išduotą galiojančią odontologijos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis odontologijos praktika
pagal gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją.
4.

Gydytojas

odontologas

dirba

savarankiškai

pagal

savo

kompetenciją,

bendradarbiaudamas su gydytojais odontologais ir gydytojais odontologais specialistais, kitais asmens
ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistais.
5.

Gydytojas odontologas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais,

Gydytojo odontologo medicinos norma, VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro
įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis, elgesio kodeksu, korupcijos prevencijos programa bei šiais
pareiginiais nuostatais.
6.

Gydytojas odontologas tiesiogiai pavaldus direktoriaus įsakymu paskirtam atsakingu už

vadovavimą odontologiniams kabinetams, jo nesant direktoriaus pavaduotojui medicinai.
7.

Nesant gydytojo odontologo (atostogos, liga), jo teises ir pareigas perima direktoriaus

įsakymu paskirtam atsakingu už vadovavimą odontologiniams kabinetams nurodytas asmuo.

II. PAREIGOS

8.

Gydytojas odontologas privalo:
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9.

verstis gydytojo odontologo praktika tik Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos

įstatymo, Gydytojo odontologo medicinos normos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
10.

tobulinti savo profesinę kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

11.

pranešti licencijas išduodančiai institucijai apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir

odontologijos praktiką Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka ne rečiau kaip
kas 5 metus;
12.

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;
13.

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;
14.

laikytis Odontologų profesinės etikos kodekso, gerbti pacientų teises, jų nepažeisti;

15.

taikyti Lietuvos Respublikoje įteisintus ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo

metodus bei medicinos technologijas (išskyrus kitų teisės aktų nustatytus atvejus);
16.

naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus;

17.

informuoti pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą bei teikiamas sveikatos

priežiūros paslaugas;
18.

teikti informaciją apie pacientų sveikatos būklę, diagnozę ir gydymą valstybės

institucijoms ir kitoms įstaigoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
19.

nepriskirtais jo kompetencijai atvejais laiku siųsti pacientus konsultuotis ir gydytis pas

atitinkamos srities specialistus;
20.

tvarkyti odontologijos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, analizuoti savo

darbo rezultatus;
21.

teisės aktų nustatyta tvarka pranešti teisėsaugos bei kitoms įgaliotoms valstybės

institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika;
22.

paaiškinti odontologijos praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos ministerijos,

teisėsaugos institucijų prašymu;
23.

vykdyti gydytojo odontologo praktikos veiklą pagal savo profesinę kompetenciją,

laikydamasis nustatytų profesinių pareigų, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais bei norminiais
dokumentais;
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24.

skatinti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos saugojimo bei ugdymo

priemones;
25.

atlikti kitas gydytojams odontologams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas

pareigas.

III. TEISĖS

26.

Gydytojas odontologas turi teisę:

26.1. susipažinti su įstaigos direktoriaus sprendimų projektais, susijusiais su jo veikla;
26.2. teikti darbo, susijusio su šiuose nuostatuose nustatytomis pareigomis, tobulinimo
pasiūlymus;
26.3. bendradarbiauti su įstaigos gydytojais odontologais, gydytojo odontologo padėjėjais ir
kitais įstaigos specialistais veiklos klausimais.
26.4. pasirašyti dokumentus pagal savo kompetenciją;
26.5. reikalauti iš įstaigos administracijos pagalbos vykdant savo pareigas ir teises;
26.6. prašyti įstaigos darbuotojų reikiamos informacijos susijusios su gydytojo odontologo
pareigomis.

IV. ATSAKOMYBĖ

27.

Gydytojas odontologas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka už

profesinės praktikos klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų atlikimą, bioetikos ir
Odontologų profesinės etikos kodekso nustatytų reikalavimų pažeidimą, profesinės kompetencijos
viršijimą, pacientų teisių pažeidimą bei padarytą žalą paciento sveikatai:
27.1. už savo pareigų, nustatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar
nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;
27.2. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį Lietuvos
Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus;
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27.3 už padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį
kodeksus.
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