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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO VIDAUS LIGŲ GYDYTOJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

  

1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) Sveikatos prieţiūros 

padalinio vidaus ligų gydytojo, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – vidaus ligų 

gydytojas), pareigybė priskiriama specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis – A1. 

3. Pareigybė reikalinga uţtikrinti kvalifikuotą medicinos pagalbą gyventojams, didelį 

dėmesį  skiriant  sveikatos išsaugojimui ir gerinimui, ligų profilaktikai. 

4. Šias  pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Globos namų Sveikatos 

prieţiūros padalinio vyriausiajam slaugytojui.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti ne ţemesnį kaip aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities 

medicinos studijų krypties vidaus ligų gydytojo programos išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;  

5.2. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią 

Medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal vidaus ligų  gydytojo profesinę 

kvalifikaciją; 

5.3. Vidaus ligų gydytojas turi ţinoti: 

5.3.1. ţmogaus anatomiją, fiziologiją, patofiziologiją, vidaus ligų etiologiją, 

patogenezę, simptomatiką, diagnostiką, gydymo principus, profilaktiką, vidaus ligoms gydyti skirtų 

vaistų klinikinę farmakologiją, asmenų, sergančiųjų vidaus ligomis reabilitacijos principus;    

5.3.2. sveikatos prieţiūros ir socialinės pagalbos organizavimo principus; 

5.3.3. medicinos statistikos pagrindus; 

5.3.4. darbo su dokumentais ir raštvedybos pagrindus; 

5.3.5. pagrindinius sveikatos prieţiūros rodiklius; 

5.3.6. sveikatos draudimo principus ir rūšis; 

5.3.7. naudojimosi informacinėmis duomenų bazėmis būdus; 

5.3.8. sveikatos teisės pagrindus. 

5.4. Vidaus ligų gydytojas turi išmanyti: 

5.4.1. ligų etiologiją, patogenezę, simptomatiką bei diagnostikos, intervencinio ir 

operacinio gydymo principus ir indikacijas, kontraindikacijas, profilaktikos principus;  

5.4.2. medicinos etikos pagrindus; 

5.4.3. asmens sveikatos prieţiūros organizavimo principus; 

5.4.4. darbų saugos reikalavimus savo darbo vietoje. 

5.5. Vidaus ligų gydytojas turi mokėti: 

5.5.1. nustatyti diagnozę; 

5.5.2. organizuoti reikiamų tyrimų atlikimą ir gebėti bendradarbiauti su kitais 

specialistais; 

5.5.3. interpretuoti klinikinių, laboratorinių, endoskopinių, echoskopinių, radiologinių, 

branduolinės medicinos tyrimų rezultatus. 

5.6. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, pagal savo kompetenciją ir įgūdţius diagnozuoti 

bei gydyti šias infekcines ir tam tikras parazitines ligas (kodai pagal Tarptautinės statistinės ligų ir 

sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ 

(Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM): 
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5.6.1. ţarnyno infekcines ligas (A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09); 

5.6.2. tuberkuliozę (A18.0, A18.2, A18.3, A18.7, A18.8, A19); 

5.6.3. tam tikras bakterines zoonozines infekcijas (A20, A21, A22, A23, A27, A28); 

5.6.4. kitas bakterijų sukeltas ligas (A32, A36, A39, A40, A41, A42, A46, A49); 

5.6.5. daţniausiai lytiškai santykiaujant plintančias infekcijas (A52, A54, A56); 

5.6.6. Laimo ligą (A69.2); 

5.6.7. riketsiozes (A75.1, A77); 

5.6.8. centrinės nervų sistemos virusines infekcijas (A80, A84, A85, A86, A87); 

5.6.9. virusines infekcijas, kurioms būdingi odos ir gleivinės paţeidimai (B00, B01, 

B02, B05, B06); 

5.6.10. virusinį hepatitą (B15, B16.9, B18, B19); 

5.6.11. ţmogaus imunodeficito viruso (ŢIV) ligą (B20, B21, B22, B23); 

5.6.12. kitas virusų sukeltas ligas (B25, B27, B34); 

5.6.13. pirmuonių sukeltas ligas (B50–53, B55, B58);  

5.6.14. helmintozes (B67, B75, B77, B78, B80). 

5.7. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti šiuos navikinius susirgimus, esant indikacijų, 

nukreipti pacientą gydytojo specialisto (gydytojo onkologo chemoterapeuto, gydytojo onkologo 

radioterapeuto, gydytojo hematologo) konsultacijos ir skirti simptominį gydymą (kodai pagal TLK-

10-AM): 

5.7.1. virškinimo organų piktybinius navikus (C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, 

C22.0, C22.7, C23, C24, C25); 

5.7.2. kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų piktybinius navikus (C32.8, C33, C34, C38, 

C45.0); 

5.7.3. lyties organų piktybinius navikus (C53, C54, C56, C61); 

5.7.4. šlapimo organų piktybinius navikus (C64, C65, C67);  

5.7.5. skydliaukės ir kitų vidaus sekrecijos liaukų piktybinius navikus (C73, C74); 

5.7.6. limfinio, kraujodaros  ir jiems giminingų audinių piktybinius navikus (C81, C82, 

C83, C84, C85, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95); 

5.7.7. virškinimo organų gerybinius navikus (D12, D13); 

5.7.8. kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų gerybinius navikus (D14.1, D14.2, D14.3, 

D14.4);  

5.7.9. širdies gerybinius navikus (D15.1); 

5.7.10. tikrąją policitemiją (D45); 

5.7.11. mielodisplazinius sindromus (D46); 

5.7.12. lėtinę mieloproliferacinę ligą (mielofibrozę) (D47.1); 

5.7.13. monokloninę gamapatiją (D47.2); 

5.7.14. esencialinę (hemoraginę) trombocitemiją (D47.3). 

5.8. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei 

įgūdţius gydyti šias kraujo ir kraujodaros organų ligas bei tam tikrus sutrikimus, susijusius su 

imuniniais mechanizmais (kodai pagal TLK-10-AM): 

5.8.1. mitybines anemijas (D50, D51, D52, D53); 

5.8.2. įgytą hemolizinę anemiją (D59); 

5.8.3. kitas aplazines anemijas (D61); 

5.8.4. ūminę pohemoraginę anemiją (D62); 

5.8.5. purpurą, kitas hemoragines būkles,  kitas kraujo ir kraujodaros organų ligas 

(D64.9, D69, D70, D73, D75); 

5.8.6. plaučių sarkoidozę (D86.0). 

5.9. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją gydyti 

šias endokrinines, mitybos ir medţiagų apykaitos ligas (kodai pagal TLK-10-AM): 

5.9.1. skydliaukės funkcijos sutrikimus (E01, E02, E03, E04, E05, E06.1, E06.3, 

E06.4);  

5.9.2. cukrinį diabetą (E10, E11);   

5.9.3. kitus gliukozės reguliavimo ir kasos vidaus sekrecijos funkcijos sutrikimus 

(E16.0, E16.1);    
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5.9.4. kitus endokrininių liaukų funkcijų sutrikimus (E20, E21, E24, E27);        

5.9.5. mitybos trūkumus (E43, E44);   

5.9.6. nutukimą (E66); 

5.9.7. lipoproteinų apykaitos sutrikimus ir kitas lipidemijas (E78); 

5.9.8. medţiagų apykaitos sutrikimus (E79.0, E83; E85, E86, E87, E89.0, E89.2).    

5.10. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją gydyti 

šiuos psichikos ir elgesio sutrikimus (kodai pagal TLK-10-AM): 

5.10.1. demenciją (F00, F01, F03); 

5.10.2. lengvos formos depresiją (F32, F33.0);  

5.10.3. somatoforminius sutrikimus (F45.2, F45.3); 

5.10.4. neurasteniją (F48.0). 

5.11. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, pagal savo kompetenciją ir įgūdţius diagnozuoti 

bei gydyti šias nervų sistemos ligas (kodai pagal TLK-10-AM): 

5.11.1. uţdegimines centrinės nervų sistemos ligas (G00, G03, G04); 

5.11.2. ekstrapiramidinius ir judesių sutrikimus (G20, G21, G24.8); 

5.11.3. Alzheimerio ligą (G30);   

5.11.4. išsėtinę sklerozę (G35); 

5.11.5. epizodinius ir paroksizminius sutrikimus (G40, G43, G44, G45, G47.3); 

5.11.6. nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimus (G50.0, G54, G55); 

5.11.7. polineuropatijas ir kitus periferinių nervų sistemos sutrikimus (G61, G62, 

G63); 

5.11.8. mioneuralinių jungčių ir raumenų ligas (G72); 

5.11.9. kraujagyslines mielopatijas (G95.1). 

5.12. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei 

įgūdţius gydyti šias kraujotakos sistemos ligas (kodai pagal TLK-10-AM): 

5.12.1. reumatą ir lėtines reumatines širdies ydas (I00, I01, I02, I05, I06, I07, I08); 

5.12.2. hipertenzines ligas (I10, I11, I12, I13, I15);   

5.12.3. išeminę širdies ligą (I20, I21, I22, I25); 

5.12.4. plautinę širdies ligą ir plaučių kraujotakos ligas (I26, I27.0);  

5.12.5. kitas širdies ligas (I30, I31, I32, I33, I34, I35, I36, I40, I41, I42, I43, I44, I45, 

I47, I48, I49, I50); 

5.12.6. cerebrovaskulines (smegenų kraujagyslių) ligas (I60, I61, I63, I64, I67.4, 

I67.8); 

5.12.7. arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligas (I70, I71.0, I73.0, I73.1, I73.9, I78.0); 

5.12.8. flebitą ir tromboflebitą (I80); 

5.12.9. kitą veninę emboliją ir trombozę (I82);  

5.12.10. hipotenziją (I95). 

5.13. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei 

įgūdţius gydyti šias kvėpavimo sistemos ligas (kodai pagal TLK-10-AM): 

5.13.1. gripą ir pneumoniją (J09, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18); 

5.13.2. ūminį bronchitą (J20); 

5.13.3. lėtines apatinių kvėpavimo takų ligas (J40, J41, J44, J45, J47); 

5.13.4. bronchitą ir pneumonitą, sukeltą įkvėptų cheminių medţiagų, dujų dūmų ir 

garų (J68.0); 

5.13.5. kitas intersticines plaučių ligas (J84); 

5.13.6. pūlingas ir nekrozines kvėpavimo takų būkles (J85.1, J85.2, J86); 

5.13.7. kitas pleuros ligas (J90, J93); 

5.13.8. lėtinį kvėpavimo nepakankamumą (J96.1). 

5.14. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei 

įgūdţius gydyti šias virškinimo sistemos ligas (kodai pagal TLK-10-AM): 

5.14.1. stemplės, skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos ligas (K20, K21, K22, K25, K26, 

K29.0, K30, K31); 

5.14.2. neinfekcinį enteritą ir kolitą (K50, K51, K52.2); 

5.14.3. kitas ţarnų ligas (K57.1, K57.3, K57.5, K57.9, K58, K59); 
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5.14.4. kepenų ligas (K70, K71, K72, K73, K74, K76.5, K76.6); 

5.14.5. tulţies pūslės, tulţies latakų ir kasos paţeidimus (K80, K81, K82, K85, K86) 

be kasos audinio nekrozės; 

5.14.6. kitas virškinimo sistemos ligas (K90.0, K90.4, K91.0, K91.1, K91.5). 

5.15. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei 

įgūdţius gydyti šias odos ir poodţio ligas (kodai pagal TLK-10-AM): 

5.15.1. vaistų ir medikamentų sukeltą odos bėrimą (L27.0, L27.1); 

5.15.2. dilgėlinę ir eritemą (raudonę) (L50, L52). 

5.16. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei 

įgūdţius gydyti šias jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligas (kodai pagal TLK-10-

AM): 

5.16.1. artropatijas (M01.2, M02, M03, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, 

M15, M16, M17, M19); 

5.16.2. sistemines ir jungiamojo audinio ligas (M30, M31, M32, M33, M34, M35); 

5.16.3. dorsopatijas (M42, M43, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54); 

5.16.4. minkštųjų audinių ligas (M60, M65.8, M75.5, M77); 

5.16.5. osteopatijas ir chondropatijas (M80, M81, M82); 

5.16.6. kitas kaulų ir kremzlių ligas (M89.0, M94.0). 

5.17. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, pagal savo kompetenciją ir įgūdţius diagnozuoti 

bei gydyti šias urogenitalinės sistemos ligas (kodai pagal TLK-10-AM): 

5.17.1. glomerulų ligas (N00, N02, N03, N04); 

5.17.2. inkstų kanalėlių intersticinio audinio ligas (N10, N11, N14.0, N14.2); 

5.17.3. inkstų nepakankamumą (N17, N18); 

5.17.4. inkstų ir šlapimtakių akmenis (N20); 

5.17.5. kitas šlapimo sistemos ligas (N30, N39); 

5.17.6. vyro lyties organų ligas (N40, N41, N45); 

5.17.7. moters dubens ir lyties organų ligas (N70.1, N94.3, N94.5); 

5.17.8. įgimtas šlapimo organų sistemos formavimosi ydas (Q61, Q63). 

5.18. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei 

įgūdţius gydyti šiuos simptomus, pakitimus ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, 

neklasifikuojamus kitur (kodai pagal TLK-10-AM): 

5.18.1. simptomus, susijusius su virškinimo sistema ir pilvu (R10, R12, R13, R14, 

R15); 

5.18.2. simptomus, susijusius su šlapimo organų sistema (R30, R31, R32, R33);  

5.18.3. bendruosius poţymius ir simptomus (R50, R52, R53, R55, R57). 

5.19. Vidaus ligų gydytojas turi įtarti, diagnozuoti ir pagal savo kompetenciją bei 

įgūdţius gydyti šias traumas, apsinuodijimus ir kitus išorinių prieţasčių padarinius (kodai pagal 

TLK-10-AM): 

5.19.1. galvos smegenų sutrenkimą (S06.0); 

5.19.2. vieno šonkaulio, kito nei pirmasis, lūţį (S22.32); 

5.19.3. apsinuodijimą narkotikais, vaistais ir biologinėmis medţiagomis (T36, T37, 

T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T50); 

5.19.4. alkoholio, organinių tirpiklių, korozinių medţiagų toksinį poveikį (T51.0, 

T51.9, T52, T54.2, T54.3, T55);  

5.19.5. kitų neorganinių junginių, dujų, dūmų ir garų toksinį poveikį (T58, T59); 

5.19.6. pesticidų toksinį poveikį (T60.1, T60.3); 

5.19.7. kitų suvalgytų nuodingų medţiagų toksinį poveikį (T62); 

5.19.8. kontaktų su nuodingais gyvūnais toksinį poveikį (T63.0, T63.4); 

5.19.9. maisto, uţteršto aflatoksinais ir kitais mikotoksinais, toksinį poveikį (T64); 

5.19.10. kitus ir nepatikslintus išorinių prieţasčių padarinius (T67, T68, T78.3, T78.4); 

5.19.11. suţalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padarinius (T96, T97).  

5.20. Vidaus ligų gydytojas, kompleksiškai tirdamas, konsultuodamas ir gydydamas 

pacientus, turi gebėti atlikti šias diagnostines ir gydomąsias procedūras: 

5.20.1. elektrokardiogramą; 
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5.20.2. krūvio elektrokardiogramą; 

5.20.3. spirometriją; 

5.20.4. pleuros ertmės punkciją; 

5.20.5. ascito punkciją; 

5.20.6. kaulų čiulpų punkciją; 

5.20.7. širdies defibriliaciją; 

5.20.8. taikyti reanimacines priemones. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. teikia būtinąją medicinos pagalbą; 

6.2. tiria, diagnozuoja ligą, skiria gydymą bei uţtikrina teikiamų asmens sveikatos 

prieţiūros paslaugų kokybę pagal savo kompetenciją; 

6.3. taiko tik Lietuvos Respublikoje pripaţintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo 

metodus; 

6.4. naudoja tik teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus; 

6.5. uţtikrina, kad medicinos prietaisai būtų laikomi, instaliuojami, naudojami ir 

priţiūrimi teisės aktų nustatyta tvarka bei vadovaujantis gamintojo su medicinos prietaisu pateikta 

informacija; 

6.6. propaguoja sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei 

stiprinimo priemones; 

6.7. nepriskirtais vidaus ligų gydytojo kompetencijai atvejais siunčia pacientą 

konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos srities specialistą; 

6.8. praneša atsakingoms institucijoms apie išaiškintą ūmią infekcinę ligą, 

apsinuodijimą toksinėmis medţiagomis ar vaistų šalutinį poveikį; 

6.9. laikosi gydytojo profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų 

nepaţeidţia; 

6.10. tvarko medicinos dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

6.11. paaiškina vidaus ligų  gydytojo praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos 

ministerijos, teisėsaugos institucijų prašymu; 

6.12. teikia statistikos, privalomuosius atskaitomybės duomenis ir kitą informaciją 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

6.13. nuolat tobulina profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;  

6.14. laikosi vidaus ligų gydytojo praktiką reglamentuojančių teisės aktų; 

6.15. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas 

6.16. padeda priţiūrėti, kad Globos namų gyventojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, 

spręsti konfliktus, apie juos praneša sveikatos prieţiūros, socialinio darbo padalinių darbuotojams ir 

direktoriui; 

6.17. su gyventojais elgiasi švelniai, rūpestingai, mandagiai,  nevartojant necenzūrinių 

išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti; 

6.18. vykdo kitus Globos namų direktoriaus, padalinių vadovų pavedimus, savo 

kompetencijai priskirtais klausimais.   

 

________________________ 

 

Susipaţinau: 

    

(Parašas) 

    

(Vardas ir pavardė) 

    

(Data) 

 


