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I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gydytojo odontologo padejejo profesine kvalifikacija igyjama baigus auk5tojo mokslo
odontologines prieZifiros studijq programq arbabatgvs auk5tojo mokslo slaugos studijq prograrn4 ir
neformaliojo profesinio mokymo bDdu igrjus kompetencijas, suteikiandias teisg dirbti gydytojo
odontologo padejeju, UZsienyje igyta gydytojo odontologo padejejo profesine kvalifikacija

pripaZistama Lietuvos Respublikos reglamentuojamq profesiniq kvalifrkacijqprrpaLinimo istatymo ir
jo igyvendinamqjq teises aktq nustatyta tvarka.
2. Teise verstis gydytojo odontologo padejejo praktika suteikiama asmeniui, teises aktrl nustatyta
tvarkaigijusiam gydytojo odontologo padejejo profesing kvalifikacij4 ir turindiam teises aktq nustatyta

tvarka i5duot4 galiojandi4 burnos prieZi[ros specialisto praktikos licencijq, suteikiandi4 teisg verstis
burnos prieZiflros specialisto praktika pagal gydytojo odontologo padejejo profesing kvalifikacij4.
3. Gydytojo odontologo padejejas dirba bendradarbiaudamas su gydytojais odontologais,
gydytojais odontologais specialistais, kitais asmens ir visuomenes sveikatos plieZi[ros specialistais.
4. Gydytojo odontologo padejejas verdiasi gydytojo odontologo padejejo praktika istaigose,
turindiose galiojandi4 licencij4 teikti odontologines prieZitros (pagalbos) ir (ar) burnos prieZi[ros
paslaugas, kurias pagal teises aktq reikalavimus kartu su gydytojais odontologais ar gydytojais
odontologais specialistais turi teikti ir gydytojo odontologo padejejas.

II.TEISES
5.Gydytojo odontologo paddj€jas turi teisg:
5.1. teikti pasi[lymus darbdaviui del darbo s4lygq gerinimo teikiamq paslaugq kokybei
uZtikrinti;
5.2. gauti darbui b[tin4 informacij4 apie jo veikl4 reglamentuojandius istatymus ir kitus teises
aktus;

5.3. atsisakyti teikti asmens sveikatos prieZiDros paslaugas, jei tai prieStarauja odontologq
profesines etikos principams arba gali sukelti realq pavojq paciento ar gydytojo odontologo padejejo
sveikatai ar gyr,ybei, i5skyrus atvejus, kai teikiama bfltinoji medicinos pagalba;
5.4. organizuoti burnos sveikatos gerinimo programq igyvendinim4 il vykdyti tq programq
priemones;
5.5. dalyvauti ligrl profilaktikos, diagnostikos
mokslinej e tiriamoj oj e ir pedago ginej e veikloj e ;

ir gydymo bei kitose sveikatinimo

proglamose,

5,6. tobulinti plofesing kompetencij4, persikvalifikuoti Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka.

III. PAREIGOS
6.Gydytoj o odontologo paddj 6jas privalo

:

2

6.1. verstis gydytojo odontologo padejejo praktika, Lietuvos Respublikos odontologijos
praktikos ir burnos prieZilros praktikos istatymo ir kitq teises aktq, reglamentuojandiq odontologijos
ir burnos prieZi[ros praktik4, nustatytatvarkafu pagalkompetencij4, nurodyt4 Sios Lietuvos medicinos
nornos VII skyriuje, nevir5yti Sios kompetencijos, savo veikloje vadovautis galiojandiais teises aktais,
uZtikrinti teikiamq burnos prieZirlros paslaugq kokybg;
6.2.Iaikytis licencijuojamos veiklos - gydytojo odontologo padejejo praktikos - sqlygtl;
6,3, tureti burnos prieZiuros specialisto spaud4, kurio numeris suteikiamas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m, sausio 6 d. fsakymo Nr, V-1 ,,Del Numerio sveikatos
specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisykliq patvirtinimo" nustatytatvatka;
6.4. tobulinti savo profesing kvalifikacijq sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
6.5. Odontologijos praktikos ir burnos prieZifrros praktikos licencijavimo taisykliq, patvirtintq
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020m,balandLio 9 d. isakymu Nr' V-791 ,,Del
Odontologijos praktikos ir burnos prieZi[ros praktikos licencijavimo taisykliq ir Odontologq ir burnos
prieZilros specialistq profesines kvalifikacijos tobulinimo reikalavimq apra5o patvirtinimo", nustatyta
tvarka ne rediau kaip kas 5 metai prane5ti licencijas i5duodandiai institucijai apie profesines
kvalifikacijos tobulinim4 ir burnos prieZiDros praktik4;
6,6, teikti butin4j4 medicinos pagalbq;
6.7 .laikytis Odontologq profesines etikos kodekso;
6.8. teikti informacij4 apie paciento sveikat4 Lietuvos Respublikos pacientq teisiq ir Zalos
sveikatai atlyginimo istatymo ir kitq teises aktq, reguliuojandiq tokios informacijos teikim4, nustatyta
tvarka;
6.9. naudoti tik teises aktq reikalavimus atitinkandias medicinos priemones (prietaisus),
i$skyrus kituose teises aktuose nustatytas iSimtis. UZtikrinti, kad medicinos priemones (prietaisai) buttl
naudojamos teises aktq nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojq su medicinos priemonemis
(plietaisais) pateikta informacij a;
6.10. tvarkyti profesines praktikos dokumentus ir teikti statistikos ir kitus privalomosios
atskaitomybes duomenis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tv atka;
6,11. laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos sistem4 reglamentuojandirl istatymq, istaigos,
kurioje dirba, patvirtintq vidaus dokumentq ir kitq teises aktq nuostatq;
6,I2. vykdyti saugos darbe taisykliq ir higienos normq reikalavimus;
6.13, paaiSkinti gydytojo odontologo padejejo praktikos aplinkybes licencijas i5duodandios
institucijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisesaugos institucijq praSymu;
6,14. skatinti sveik4 gyvensenQ, ligq profilaktikos ir sveikatos saugojimo bei ugdyrno
priemones;

6.15. taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos irodymais pagristus,
saugius tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus, i5skyrus kituose teises aktuose nustatytus atvejus;
6.16, pastebejus kito sveikatos prieZiflros specialisto padarytq klaid4 nedelsiant informuoti t4
klaid4 padariusi asmeni ir sveikatos prieZiflros istaigos vadov4;
6, I 7. bendradarbiauti su sveikatos prieZi[ros specialistais;
6.18. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytas pareigas.
6,I9. gerbti pacientq teises, nediskriminuoti pacientq del lyties, amZiaus, rasds, tautybes,
kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paLiir'4;
6.20. pranesti teisesaugos kitoms igaliotoms valstybes institucijoms apie suZalotus
pacientus, kuriems Lala galejo bflti padaryta nusikalstama veika, teises aktq, reglamentuojandiq tokios
informacij os teikim4, nustatyta tvarka;
6.21,. gydytojo odontologo padejejo kompetencijai nepriskirtais atvejais pacientui, kuris
kreipiasi, suteikti bUtinqiQ medicinos pagalbqir pacient4 pasiqsti pas gydytoj4, turint! licencij4 verstis
atitinkama medicino s praktika;

ir

iji

IV.KOMPETENCIJA
7. Gydytojo odontologo padejejo kompetencij4 sudaro Zinios, gebejimai ir igndLiai, kuriuos jis
mokslo
igyja baiggs auk5tojo mokslo odontologines prieZifiros studijq programq arba baigqs auk5tojo
slaugos studijq program4 ir neformaliojo profesinio mokymo b[du igtjrt kompetencijas, suteikiandias

teisg dirbti gydytojo odontologo padejeju, bei nuolat tobulinant igyt4 profesinq kvalifikacij4,
atsilv elgiant i nuo I ating o donto lo gij o s moks 1o ir praktiko s p aZangq,
8.Gydytojo odontologo paddj6jas turi Zinoti:
8,1 nacionalines ir tarptautines sveikatos politikos nuostatas;
8, 2, odonto lo ging sveikatos prieliur q reglamentuoj andius teises aktus ;
8.3. odontologijos specialistq komandinio darbo ir komandos formavimo principus;
8.4. sveikatos stiprinimo principus ir ligq profilaktik4;
8.5, sveikq dantq iSsaugojimo principus ir bDdus, odontologiniq ligq profilaktikos organizavim4,
priemones ir b[dus, sveikatinimo ir profilaktiniq priemoniq taikymo kriterijus, sveikos gyvensenos ir
racionalios mitybos principus;
8.6. darbuotojq saugos ir sveikatos principus;
8.7. infekcijq kontroles pagrindus;
8,8. medicinos priemoniq (prietaisq) veikimo ir valdymo principus;
8,9. Siuolaikines odontologijos technologijas, darbo irankius, prietaisus, irenginius ir priemones,
medLiagas,jq poveiki aplinkai, sveikatai;
8.10. dokumentq rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus, medicinos statistikos pagrindus,
sveikatos draudimo pagrindus, sveikatos teises pagrindus, moketi naudotis informacinemis ir rySio
technologijomis.
g.Gydytojo odontologo paddjdjas turi iSmanyti:
9,1.. Lmogaus organizmo sandar4, organq bei organq sistemq funkcijas;
9.2, veido ir Zandikauliq srities, burnos ir dantq anatomij4 ir fiziologij4;
9.3. odontologines ligas, jq rizikos veiksnius, gydymo principus ir profilaktik4;
9.4. veido, Zandikauliq ir burnos orgail.l srities patologijos pagrindus;
9.5, vaikq, neigaliqjq ir specialiqjq poreikiq turindiq asmenq psichologijos ir bendravimo su jais
bei tevais ar kitais atstovais pagal istatym4 ypatumus;
9.6. vaistq farmakokinetikos ir farmakodinamikos pagrindus, odontologines farmakologijos
pagrindus, vaistq ir odontologiniq medZiagq laikymo taisykles ir vartojimo b[dus;
9,7. profesiniq ligq ir nelaimingq atsitikimq darbe profilaktikos tvark4, nustatyt4 Lietuvos
Respublikos istatymq ir kitq teises aktq;

9.8. darbo su jonizuojandiosios spinduliuotes Saltiniais reikalavimus, radiacines

saugos

uZtikrinimo s4lygas;
9,9. odontologinius instrumentus, odontologiniq priemoniq (prietaisq) veikimo principus;
9.10. odontologines medZiagas, jq saugaus naudojimo principus;
9.1 1. odontologiniq instrumentq dezinfekavimo ir sterilizavimo principus;
9.12, bltinosios medicinos pagalbos teikimo pagrindus;
9,13, skausmo mal5inimo bDdus.
l0.Gydytojo odontologo paddjdjas turi gebdti:
I0,L atpaLinti sveik4 danties audini;
10,2. atpalinti sveik4 burnos gleiving;
10.3. atpaLinti sveikas dantenas;
I0.4, pagal i5orinius poZymius atpaLinti sveik4 veido ir Zandikauliq sistemq;
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10.5. mokyti pacient4 ir

jo artimuosius burnos ligq profilaktikos, burnos higienos;

10,6, alpalinti odontologiniq ligq simptomus, plitimo bUdus, galimas komplikacijas;
10.7. ivertinti bendr4j4 paciento buklg pagal iSorinius poZymius;
10,8, asistuoti gydytojui odontologui, gydytojui odontologui specialistui, burnos higienistui,
jiems atliekant ivairias odontologinio gydymo, diagnostikos ir profilaktikos procedfiras;
10.9. pildyti paciento kortelg diktuojant gydytojui odontologui, gydytojui odontologui
specialistui, burnos higienistui pagal istaigoje nustatyt4 tvarkq, po proced[rq paZymeti pacientui
naudotq sterilizuotq gaminiq atsekamumo identifi kacinius duomenis;
10.10, paruoSti pacient4 odontologinems gydomosioms, diagnostinems, profilaktinems
procedfrroms, naudoti paciento apsaugos priemones;
10.1i. stebeti paciento sveikatos bUklg odontologiniq proced[rq metu, atpaLinti gyvybei
pavojingas bUkles ir tinkamai ijas reaguoti, suteikti pirmqqmedicinos pagalbq;
10,12, matuoti pacientq kraujo spaudim4, skaidiuoti puls4, stebeti kitus gyvybinius poZymius;
10.13. paruo5ti odontologo darbo vietqpagal aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
10.14. dirbti su odontologijoje naudojamais medicinos prietaisais, iranga, irenginiais,
instrumentais ir medZiagomis pagal paskirti, juos priZiDreti;
1 0, 1 5. paruoSti odontologines medZiagas gydytojui odontologui;
10.16. atlikti injekcijas ipoodi, raumenis, ven4;
10,17 . atlikti aplikacing nej autr4;
10.18. tvarstyti, priZi[reti burnos ir veido Laizdas;
10.19. padaryti dantq rentgeno nuotraukas;
10.20, paruo5ti tirpalus radiogramoms rySkinti ir fiksuoti;
I02L gaminti ir naudoti dezinfekuojandius tirpalus;
10.22. dezinfekuoti ir sterilizuoti instrumentus, gangq, medicinos priemones (prietaisus) ar jq
dalis;
I 0 .23, r.ykdyti infekcij q prevencij 4, kontro I g, re gi stracij 4;
I0.24. suteikti reikiam4 informacij4 pacientui ir jo artimiesiems pagal teises aktq reikalavimus;
I0.25. tvarkyti medicinines atliekas;
10,26. vadovaujantis gydytojo paskyrimais tiksliai ir metodiSkai atlikti paskirtas procedflras;
I0.27. dirbti asmens sveikatos prieZiDros specialistq komandoje;
10.28. naudotis Siuolaikinemis informacinemis technologijomis, dirbti su idiegtomis
kompiuterinemis pro gramomis ;
I0 .29 . susirasti, tvarkyti, kaupti, sisteminti ir perduoti informacij q;
10.30. isisavinti ir gydytojui'gdontologui ar gydytojui odontologui specialistui priZi0rint taikyti
naujas odontologijos ir burnos prieZl[ros metodikas bei technologijas,

V.ATSAKOMYBE
l l.Gydytojo odontologo padejejas uZ padarytas klaidas, aplaidum4, netinkamq jam priskirtq
funkcijq vykdymE ar bioetikos reikalavimq paZeidimq,taip patuL profesines kompetencijos vir5ijim4
atsako Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

