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I SKYRIUS 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1. Nacionalinio ve2io instituto (toliau — NVI) Konsultacines poliklinikos skyriaus (toliau - 
Skyrius) vedejo pareigybe, vadovaujantis LR valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo 
apmokejimo jstatymo 3 str. 2 p., priskiriama strukturiniq padaliniq vadovil grupei. 

2. Pareigybes lygis (vadovaujantis LR valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo 
apmokejimo jstatymo 2 str.) — Al. 

3. Skyriaus vedejas pavaldus direktoriaus pavaduotojui klinikai. Skyriaus vedejui payola's 
visi Skyriuje dirbantys darbuotojai, Skyriaus vedejui tiesiogiai pavaldus Konsultacines poliklinikos 
skyriaus ir Ambulatorines chirurgijos poskyrio darbuotojai. 

4. Nesant Skyriaus vedejo (atostogq, komandiruotes ar kitais atvejais), Skyriui vadovauja 
NVI direktoriaus jsakymu paskirtas darbuotojas. 

II SKYRIUS 
BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

5. Bali Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimo nuolat gyventi Lietuvos 
Respublikoje teises aktq nustatyta tvarka. 

6. Moketi valstybine kalbo pagal traiojo valstybines kalbos mokejimo kategorijo. 
7. Tureti ne mthau kaip 5 met" profesinio darbo patirtj, biomedicinos mokslq srities auk§toji 

universitetinj ar jam prilyginto 	(magistro kvalifikacini laipsnj). 
8. Skyriaus vedeju gali dirbti gydytojas igijes gydytojo specialisto licencij4. 
9. Tureti mokslo laipsnj. 

II SKYRIUS 
SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

10. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai: 
10.1. igmanyti ir gebeti taikyti LR istatymus, LR Vyriausybes nutarimus, Sveikatos 

apsaugos ministro jsakymus bei kitus teises aktus, reglamentuojanelus sveikatingumo veiklos 
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planavimq, organizavimq ir vykdymq, sveikatos prie2ifiros jstaigl administravimq ir finansavimq, 
darbo santykiq organizavimq; 

10.2. i§manyti E.sveikatos politikos, ekonomikos, teises, vadybos, finansq, personalo 
valdymo, administravimo bei darbo santykiq reguliavimo pagrindus bei gebeti taikyti gias 
organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklq; 

10.3. 2inoti E.sveikatos sistemos veikimo principus ir biiti susipaNnusiam su elektroniniais 
sveikatos duomenil tvarkymo technologiniais sprendimais, jq badais bei pletra; 

10.4. gebeti nustatyti rizikingas padalinio veiklos sritis ir taikyti tinkamus kriziq valdymo 
modelius; 

10.5. tureti vadybiniq kompetencijq, kurios apima gebejimq planuoti ir organizuoti pavald2iq 
darbuotojq veiklq, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos jstaigos ir kiekvieno darbuotojo 
darbo kokybe atsi2velgiant j vadovaujamo padalinio funkcijas ir veiklos specifi§kumq, taip pat 
praiureti ir kontroliuoti padalinio darbq; 

10.6. moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacijq ir teikti igvadas; 
10.7. skland2iai reikki mintis raku ir 2od2iu, i§manyti teises aktq ir kitq dokumentq rengimo 

taisykles; 
10.8. moketi naudotis giuolaikinemis technologijomis ir rygio priemonemis (dokumentq rengimo 

ir apdorojimo programomis, interne° nar§ykle (-emis), elektroninio pako programa (-omis) ir kt.); 
10.9. moketi anglq ir/ar kitq ES valstybiij kalbq jgudusio vartotojo lygmens Cl lygiu; 
10.10. Iknanyti 
10.10.1. darbo organizavimo ir planavimo metodus; 
10.10.2. antikorupcines aplinkos formavimo principus; 
10.10.3. komandinio darbo ir valdymo principus; 
10.10.4. darbo saugos, saugumo technikos, prie§gaisrines saugos pagrindus; 
10.10.5. NVI vidaus darbo tvarkos taisykles; 
10.10.6. NVI padaliniq strukturq ir vadovybe; 
10.10.7. kokybes vadybos sistemos principus, susijusius su klinikine veikla. 

IV SKYRIUS 
SKYRIAUS VEDEJO FUNKCIJOS 

11. Organizuoti Konsultacines poliklinikos skyriaus ir Ambulatorines chirurgijos poskyrio 
darbq, jgyvendinant Skyriui pavestil uldaviniq ir funkcijq vykdymq, koordinuoti darbq, ukikrinti 
efektyv1 turto ir legq panaudojimq, paskirstyti darbus ir u2duotis tarp Skyriaus darbuotojq ir 
kontroliuoti savalaikj jvykdymq, esant reikalui organizuoti Skyriaus darbuotojq pasitarimus, 
riipintis darbuotojq kvalifikacija, ukikrinti darbuotojq saugq ir sveikatos apsaug4, tarpininkauti 
priimant ir atleidNant darbuotojus, atsiskaityti direktoriaus pavaduotojui klinikai u2 Skyriaus veiklq. 

12. Padeti direktoriaus pavaduotojui klinikai jgyvendinti jo kompetencijoje numatytas veiklas, 
ukikrinant priimtil sprendimq projektq paruokmq, jgyvendinimo kontrole ir sprendimq adaptavimq. 

13. Dalyvauti susirinkimuose, komisijose, darbo grupese, posealuose bei kituose 
pasitarimuose, kuriuose svarstomi Instituto, klinikos bei bendros organizacines veiklos klausimai. 

14. Susipa2inti su direktoriaus jsakymais bei kitais dokumentais, organizuoti direktoriaus 
jsakymq bei gautq rakq vykdymq, rengti bendrus veiklos formavimo, vykdymo, jgyvendinimo ir 
atsiskaitymo dokumentus, vadovaujantis NVI jsakymais, patvirtintomis proceduromis bei goriniq 
institucijq teises aktais ir patvirtinta tvarka. 
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15. Direktoriaus pavaduotojo klinikai pavedimu, analizuoti, sisteminti ir reziumuoti pateiktus 
dokumentus, konsultuoti pavaldliq padaliniq darbuotojus. 

16. Konsultuoti bei mokyti savo Skyriaus darbuotojus, suteikti jiems metodine med2iagq, 
priskirtq funkcijq atlikimui. 

17. Dalyvauti NVI akreditacijos procese pagal Europos ve2io institutq organizacijos (OECI) 
reikalavimus ir kvalifikuotai pagal savo kompetencijq rengti kokybes vadybos dokumentus. 

18. Organizuoti ragtvedybq ir dokumentq tvarkymq, saugojimq, naudojimq ir perdavimq NVI 
archyvui, teises akti! nustatyta tvarka. 

19. Kontroliuoti skyriuje gydomq ligoniq diagnostikq, procedfwq atlikimq ir ivertinimq, 
gydymq, medicinines dokumentacijos pildymq. 

20. Ukikrinti, kad LR istatymq ir NVI vidiniq dokumentq numatytais terminais pacientams 
buts} teikiama kvalifikuota ir specializuota medicinos pagalba, naudojant Lietuvoje iteisintas 
medicinos technologijas ir metodikas. 

21. Ukikrinti sklandNq prevenciniq program! vykdymo eigq skyriuje. 
22. Diegti inovacijas, dalyvauti NVI mokslineje veikloje. 

• 
23. Teikti pasiulymus ir tinkamai organizuoti mokamq paslaugq (konsultacijq) teikimq. 
24. Kontroliuoti ir pri2iiireti racionalq diagnostines ir gydomosios aparatiiros ir medikamentq 

panaudoj imq. 
25. Organizuoti Konsultacines poliklinikos skyriaus ir Ambulatorines chirurgijos poskyrio 

darbq taip, kad kiekvienas pacientas gautq savalaikes, kokybiAlas ir kvalifikuotas sveikatos 
prithuros paslaugas. 

26. Organizuoti Ambulatorines chirurgijos poskyrio darbq gydytojo chirurgo, kuri yra 
direktoriaus isakymu paskirtas atsakingu 112 Ambulatorines chirurgijos poskyri, nebuvimo darbe 
atveju. 

27. Nedelsiant prane§ti administracijai ir NVI Infekcijq kontroles skyriaus vedejui apie 
skyriuje in ar poskyryje gaigkintas infekcijas. 

28. Pirmininkauti Poliklinikos multidisciplinines komandos (Poliklinikos MDK 
susirinkimams). Esant reikalui, organizuoti konsiliumus. 

29. Nustatyta tvarka igragyfi elektroninius receptus, nedarbingumo pa2ymejimus, mirties 

• 
liudijimus, pildyti kitq medicinine dokumentacijq. 

30. Pagal kompetencijq konsultuoti Poliklinikos skyriaus gydytojus pacientq i§tyrimo, 
diagnostikos ir gydymo, klausimais. 

31. Kartu su Poliklinikos skyriaus darbuotojais vykdyti Skyriuje ir poskyryje u2fiksuotti 
nepageidaujamj ivykiq, neatitikelq, anal*, vykdyti prevencines priemones. 

32. Spresti Poliklinikos skyriuje kilusius konfliktus tarp skyriaus personalo ir pacientq ar jai 
atstovq. 

33. Teikti direktoriaus pavaduotojui klinikai pasialymus skiriant paskatinimus ir nuobaudas 
skyriaus darbuotojams. 

34. Direktoriaus pavaduotojui klinikai pavedimu dalyvauti padaliniq (veiklos projektq, darbo 
grupiq, komisijq ir pan.) veikloje. 

35. Nustatytais terminais pateikti istaigos administracijai ataskaitas apie praejusiq metq 
skyriaus darbq. 

36. Informuoti istaigos administracijq apie galimas korupcijos aprai§kas skyriuje. 
37. Rengti ir teikti tvirtinimui su Skyriaus ir poskyrio veikla susijusius dokumentus, dalyvauti 

rengiant NVI taikomus onkologiniq susirgimq diagnostikos ir gydymo standartus. 
38. Periodigkai tikrintis sveikatq. 



4 

39. Pirmininkauti Gydytojq konsultacijq komisijai (GKK). 
40. Atlikti pagal kompetencijq kitus darbus susijusius su Skyriaus veikla bei vykdyti kitus 

direktoriaus pavaduotojo klinikai nenuolatinio pobfid2io pavedimus susijusius su darbu. 

V SKYRIUS 
SKYRIAUS VEDEJO TEISES 

41. Teikti direktoriaus pavaduotojui klinikai pasifilymus darbo organizavimui gerinti, 
veiklai tobulinti ir vystyti. 

42. Pavestq igaliojimq ribose pasirinkti darbq atlikimo tvarkq ir proceduras. 
43. Savaranki§kai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklq ir siulyti problem} 

sprendimo bfidus. 
44. Gauti is visq NVI padaliniq dokumentq kopijas ir informacijq, reikalingq pareigoms ir 

u2duotims vykdyti. 
45. Pagal savo kompetencijq dalyvauti Lietuvos Respublikos ir Osienio seminaruose, 

konferencijose, kitaip tobulinti savo kvalifikacijq. 
46. Kontroliuoti Skyriaus darbuotojams pavestq ualuaiq vykdymq. 
47. Turi teise saugias ir sveikas darbo sqlygas. 

VI SKYRIUS 
SKYRIAUS VEDEJO ATSAKOMYBE 

48. Skyriaus vedejas atsakingas uZ": 
48.1. savalaiki pavestq darbq atlikimq, NVI vidaus teises aka! laikymasi ir teisetq reikalavimq 

vykdymq; 
48.2. informacijos konfidencialumo ukikrinimq, dokumentq paruo§imo kokybe ir teisingumq, 

pateikimo savalaikigkumq; 
48.3. prieggaisrines, darbq ir sveikatos saugos reikalavimq laikymqsi. 
49. Skyriaus vedejas 112 netinkamq pavestq funkcijq vykdymq, tarnybiniq igaliojimq 

virgijimq, profesines etikos normq paleidimq, konfidencialios informacijos pavie§inimq atsako 
Lietuvos Respublikos teises akti nustatyta tvarka. 

Susipalinau ir sutinku 

(paraas) 

(vardas ir pavarde) 

(data) 
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