ŠEIMOS GYDYTOJO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR JO PAREIGYBEI KELIAMI
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
ŠEIMOS GYDYTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS
Šeimos gydytojas turi:
• išmanyti žmogaus fiziologiją ir patologiją, biologines ir socialines ligų priežastis;
• išmanyti sveiko ir sergančio žmogaus psichologiją, mokėti bendrauti su pacientais, jų
šeimos nariais bei savo kolegomis.
Šeimos gydytojo kompetencija turi atitikti MN 14:1999 VII skyriuje nurodytą kompetenciją.
ŠEIMOS GYDYTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS
Šeimos gydytojas turi:
• teikti būtinąją medicinos pagalbą visiems besikreipiantiems pacientams;
• savarankiškai diagnozuoti ir gydyti MN 14:1999 nurodytas ligas, mokėti atlikti
procedūras ir, jeigu reikia, siųsti pacientus pas kitus specialistus konsultuoti ir gydyti;
• remdamasis gydytojų specialistų rekomendacijomis tęsti tolesnį pacientų gydymą, žinoti
taikomų gydymo metodų indikacijas, kontraindikacijas, galimas komplikacijas ir, jei
reikia, konsultuotis su specialistais;
• vykdyti nespecializuotą visuomenės sveikatos priežiūrą.
Šeimos gydytojas privalo:
• suteikti būtinąją nespecializuotą medicinos pagalbą pagal MN 14:1999 apibrėžtą
kompetenciją;
• savarankiškai diagnozuoti ligas, gydyti pacientus ir rekomenduoti profilaktikos
priemones; paciento tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus žymėti medicinos
dokumentuose;
• konsultuotis su atitinkamos srities specialistu arba nusiųsti pas jį pacientą neaiškiu,
šeimos gydytojo kopetencijai nepriskirtu atveju, negerėjant ar blogėjant paciento būklei ir
atsižvelgdamas į specialistų konsultacijas tęsti tolesnį paciento gydymą;
• pacientams pageidaujant, konsultuoti telefonu;
• nustatytąją tvarka pranešti teitoriniam visuomenės sveikatos centrui apie išaiškintą arba
įtariamą ūmią apskaitomą užkrečiamą ligą, apsinuodijimą maistu bei profesinį
apsinuodijimą, namuose esantį infekcine liga sergantį ligonį bei infekcinių ligų užkratų
nešiotoją, sanitarijos – epidemiologijos režimo pažeidimą;
• nustatytąja tvarka pranešti policijai apie pacientų sužeidimus šaltuoju, šaunamuoju ginklu
arba kitus smurtinius sužalojimus, įtariamą vaikų ir globojamų asmenų patirtą smurtą;
• įstatymų nustatyta tvarka teikti reikiamus duomenis valstybės ir savivaldybių
institucijoms;
• vadovaudamasis laikinojo nedarbingumo ekspertizės taisyklėmis, pagal savo
kompetenciją atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę, neaiškiais atvejais tartis su
specialistais;
• sudaryti antirecidyvinio, sveikatą grąžinančio ar reabilitacinio gydymo planą ir jį vykdyti;
• nustatytąja tvarka teikti statistinius ir kitus privalomus atskaitomybės duomenis;
• propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos priemones;
• laikytis medicinos etikos ir deontologijos reikalavimų;
• bendradarbiauti su kitais darbuotojais, vykdančiais pirminę sveikatos priežiūrą ir
teikiančiais socialinę pagalbą;
• bendradarbiauti organizuojant socialinę pagalbą socialiai remtiniems žmonėms;
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teikti pasiūlymus visuomenės sveikatos centrams ir gyventojams aplinkos higienos
kalusimais;
žinoti epidemiologinę savo aptarnaujamos vietovės situaciją;
vykdyti privalomąsias sveikatos programas;
žinoti ir vykdyti saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus;
naudoti tik Lietuvos Respublikoje įteisintą įrangą, instrumentus, darbo priemones ir
medžiagas.

