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VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJO – SOCIALINIO PEDIATRO, DIRBANČIO VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ 
ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS SKYRIUJE, PAREIGINĖ INSTRUKCIJA

1. Pareigybės pavadinimas : Vaikų ligų gydytojas – socialinis pediatras 

2. Bendrieji reikalavimai pareigybei          aukštasis medicininis išsilavinimas, licencija verstis medicinos praktika pagal vaikų ligų 
                                                                       gydytojo profesinę kvalifikaciją, socialinio pediatro sertifikatas
                                                                        
3. Pavaldumo ryšiai : 4.1. Tiesioginis pavaldumas – skyriaus vedėjui;

4.2. Funkcinis (metodinis) pavaldumas – direktoriaus pavaduotojui medicinai;

4. Gali gauti nurodymus 
ne per tiesioginį vadovą iš direktoriaus.

5. Pavadavimas                                             -

6. Pareigybės tikslas  užtikrinti  vaikų  raidos  sutrikimų  ankstyvosios  reabilitacijos  paslaugų,  priskirtų  šio  gydytojo 
kompetencijai, teikimą

7. Darbe vadovaujasi :                        medicinos ir higienos normomis, sveikatos apsaugos ministro patvirtintais Vaikų raidos 
sutrikimų  ankstyvosios  reabilitacijos  (VRSAR)  antrinio  lygio  ambulatorinių  paslaugų 
bendraisiais (minimaliais) reikalavimais, kitais SAM teisės aktais, VšĮ Mažeikių ligoninės 
direktoriaus patvirtintomis galiojančiomis  kokybės  sistemos procedūromis,  LR įstatymais, 
Vyriausybės  nutarimais,  ligonių  kasų  teisės  aktais,  Mažeikių  rajono  savivaldybės  teisės 
aktais,  įstaigos  kolektyvine  sutartimi,  ligoninės  direktoriaus  įsakymais,  direktoriaus 
pavaduotojo medicinai,  skyriaus vedėjo teisėtais nurodymais, darbuotojų saugą ir sveikatą 
reglamentuojančiais  teisės  aktais,  kitais  teisės  aktais,  nustatančiais  vaikų ligų gydytojo  – 
socialinio pediatro kompetencijos apimtis ir veiklos sritį, teises, pareigas, atsakomybę, šia 
pareigine instrukcija.



8. Pareigos, atsakomybė : 
10.1. Organizuoja vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų darbą.
10.2. Konsultuoja į VRSAR nukreiptus vaikus, įvertina indikacijas įrašymui į įsakitą.
10.3. Konsultuoja ir moko vaiko tėvus (globėjus).
10.3. Nustatyta tvarka pildo ir tvarko medicininę dokumentaciją.
10.4. Surenka vaiko raidos anamnezę.
10.5. Nustato raidos sutrikimus, jų priežastis, gydymą įtakojančius sveikatos faktorius, vaiko somatinę būklę, įvertina 
regėjimą, klausą, atliekamas neurologinis tyrimas.
10.6.  Užtikrina  vaiko  raidos  ištyrimą.  Nustačius  tam  tikrų  surikusios  raidos  vaiko  tyrimų  poreikį,  nukreipia 
atitinkamam ištyrimui. Esant poreikiui, nukreipia reikiamo specialisto konsultacijai.
10.7. Atlieka tarpdisciplininį vaiko raidos tyrimą.
10.8. Sudaro vaiko raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos planą.
10.9. Nustačius vaiko raidos sutrikimą, skiria ambulatorinių paslaugų kompleksą.
10.8. Užtikrina kiekvieno vaiko medicininės dokumentacijos, tyrimo protokolų medžiagos slaptumą;
10.9.  Organizuoja  komandinius  aptarimus,  kurių  metu  numatoma  individuali  vaiko  raidos  sutrikimų  korekcijos 
programa. Į komandinius aptarimus kviečiami ir vaiko tėvai (globėjai).
10.10. Informuoja vaiko tėvus(globėją) apie vaiko raidos sutrikimus, gydymo ir korekcijos būdus, teikiamas paslaugas, 
numatomus rezultatus.
10.11. Apibendrina specialistų suteiktų paslaugų apimtis, jų poveikį.
10.12. Atlieka statistinių VRSAR paslaugų rodiklių analizę
10.13. Laikosi profesinės etikos reikalavimų, deontologijos principų.
10.14.  Laikosi  saugos  darbe  ir  priešgaisrinės  saugos  reikalavimų.  Darbo  priemones  naudoja  pagal  jų  saugaus 
naudojimo reikalavimus.  Esant situacijai,  kuri kelia grėsmę arba gali  sukelti  grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai, 
informuoja direktorių, už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingą asmenį.
10.15. Teisės aktų nustatyta tvarka pasitikrina sveikatą.
10.16.  Vaikų ligų gydytojas   -  socialinis  pediatras  turi  žinoti  vaikų  vystymosi,  kalbos,  kalbėjimo,  komunikacijos, 
stambiosios ir smulkiosios motorikos, emocijų sutrikimus, jų klasifikaciją, diagnostiką, gydymo ir korekcijos būdus.
10.17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teisėtus vadovybės nurodymus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
10.18. Už netinkamą funkcijų vykdymą, kompetencijos viršijimą, padarytas profesines ir etikos klaidas atsako teisės 

aktų nustatyta tvarka. 
____________________

Su vaikų ligų gydytojo – socialinio pediatro pareigine instrukcija susipažinau
         Vardas, pavardė Parašas Data




