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ISTAIGOS VADOVO PAVADUOTOJO MEDICINAI
PAREIGYBES APRASYVTAS NR.PI-97

I.KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

l.fstaigos vadovo pavaduotoju medicinai skiriamas asmuo, turintis aukdtqji universitetini arba

jam prilygint4 medicinos mokshl studijq srities medicinos krypties iSsilavinim4

(magistro

kvalifrkacini laipsnf) ir ne maLiau. kaip 1 metus administracinio darbo patirties sveikatos prieZitrros
paslaugq srityje.

2.{staigos vadovo pavaduotojas medicinai skiriamas (laimejus vieS4ji konkurs4) ir
atleidLiamas istai

go s

vadovo isakymu.

3.{staigos vadovo pavaduotojas medicinai tiesiogiai pavaldus fstaigos vadovui.
4. {staigos vadovo pavaduotojas medicinai turi:

ir

gebeti taikyti Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimus, sveikatos apsaugos rninistro isakymus bei kitus teises aktus,
4.1.iSmanyti

reglamentuojandius sveikatinirno veiklos planavim4, organizavim4 ir vykdym4, sveikatos prieZi[ros
istaigq administravim4 ir finansavim4;

4.2.moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti, kriti5kai vertinti duomenis
sklandZiai reik5ti rnintis la5tu

4.3.gebeti

ir

rengti

i5vadas,

ir LodLiu;

priimti sprendimus, bendradarbiauti

il

dirbti komandoje, vesti derybas,

sprgsti

konfliktus, deleguoti atsakomybg;
4.4.Linoti profesines etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
4.5.Zinoti teises aktrl rengimo ir ra5tvedybos taisykles;

4.6.moketi naudotis Siuolaikinemis technologijomis

ir

ry5io priemondmis (,,MS Offrce"

progl:amomis, interneto nar5ykle (-emis), elektroninio paSto programa (-omis) ir kt.);
4.7
4.

.Linoti istaigos valdymo struktlr4 bei jos personalo sudeti;

8.Zinoti darbo tvarkos taisykles;

4.9

.Linoti darbo saugos instrukcij

4.

5.Jei nera fstaigos vadovo (komandiruote, atostogos, liga

ir t.t.), atlieka jo pareigines

funkcijas.

6'Jei nera [staigos vadovo pavaduotojo medicinai (komandiruotd, atostogos, liga
pareigas atlieka nustatyta tvarka paskirtas asmuo, kuris
igyja atitinkamas teises
tinkamaj am suteiktq pareigq vykdym4.

ir

ir

1.1.), jo

atsako uZ

II. FUNKCIJOS
T.Otganrzuoti

ir koordinuoti

asmens sveikatos prieZiuros paslaugq (diagnostikos, gydymo

ligos prevencijos) teikimo (toliau gydymo) veikl4 istaigoje, numatyti pagrindinius uZdavinius
paslaugq teikimo srityje ir jq sprendimo kelius bei kontroliuoti Siq uZdaviniq vykdym4.

ir

Siq

8.Dalyvauti sudarant ir analizuojant istaigos veiklos bei kitas ataskaitas.
9.Atstovauti istaigai gydymo klausimais.

l0.Reikalui esant vadovauti istaigos susirinkimuose, atsakyti i klausimus, sprEsti problemas,
teikti pasi[lymus.

ll.Tinkamai

ir laiku vykdyti savo funkcijas,

laikytis nolminiq teises aktu, etikos ir

konfi denci alumo reikalavimq.

l2.Vykdyti kitus teisetus istaigos vadovo isakymus ir.pavedin'rus.
l3.Nustatyta tvarka dalyvauti istaigos gydymo taryboje.

l4.Kontroliuoti medicininiq

ir

statistiniq dokumentq ira5q savalaikiSkum4,
tikrovg, savalaiki pateikim4 pagal paskirti.

l5.Nustatyta tvarka priimti pacientq skundus, atlikti

jq

jq tyrim4, korekcij4 ir

atitinkam4

prevencijos

veiksnius,

l6.Organizuoti darbuotojq metiniq mokymo-tobulinimosi planq sudarym4 (gydymo
grandLiar), garantuoti jq vykdym4 ir vykdymo apskaitos kontrolg.
lT.Kontroliuoti gydytojq darb4 del jq profesiniq teisiq, pareigq ir atsakomybes.
I S.Sudaryti gydytojq darbo grafikus.

l9.Koordinuoti darbo kokybg ir pasidalijim4 tarp padaliniq.

III.TEISES

20.Jstaigos vadovo pavaduotojas medicinai turi teisg:

20,l.susipaZinti su istaigos vadovybes sprendimq projektais, susijusiais

su

jo veikla;

20'2'siullti vadovybei darbo, susijusio su Siame aprasyme
numatytomis

pareigomis,

tobulinimo brjdus;

2o'3'pranesti tiesioginei vadovybei apie visus i5ai5kintus
istaigos (strukt[riniq padaliniq)
veiklos trukumus vykdant savo pareigas ir siulyti b[dqiiems
salinti;

2}'4'teikalauti i5 istaigos strukturiniq padaliniq vadovq,
specialistq bei kitq
reikiamos informacijos (ataskaitq, paaiSkinimq ir
1. 1.);
20.5.pasfuasyti ir vizuoti dokumentus savo kompetencijos
ribose.

darbuotoju.

IV. ATSAKOMYBE
21, istaigos vadovo pavaduotojas medicinai atsako:

2r'r'uf

informacijos apie asmens sveikatos prieZihros paslaugq teikimo
organizavimq ir
tezultat[kaupim4, anahzavim4 bei pateikim4 auk5tesniems
administravimo lygiams;
2I'2'uL darbo organizavim4 gydymo klausimais, medicinos personalo
veikl4, diagnostikos ir
gydymo kokybg,
21 .3 .u1,

medicinos personalo kvalifikacij os kelim4,

2r.4.uL bendradarbiavim4 su kitomis gydymo
istaigomis gydymo klausimais.
2I'5'uL' savo pareigq, numatytq Sioje pareigineje instrukcijoje, netinkam4
vykdym4 ar
nevykdym4 pagal galiojanti Lietuvos Respublikos darbo
kodeks4;

21'6'ul istatymq paZeidimus, padarytus vykdant savo veikl4, pagal galiojandius
Lietuvos
Respublikos administraciniq teises paZeidimq, baudaiamqll
bei civilinikodeksus;

2I'7'uLpadatytT materialinE Lal4pagal galiojandius Lietuvos Respublikos
darbo ir civilini
kodeksus;

22'Pasizada

ir

isipareigoja neatskleisti Lodhiu, rastu ar kitokiu budu tretiesiems asmenims
jokios komercinds, dalykines, finansines bei kitokios
konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo
supaZindintas, arba ji tapo jam prieinama fu zinomadirbant
istaigoje.

