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AKUŠERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. PAREIGYBĖ 

 
         1. Akušerio, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – akušeris), pareigybė priskiriama 
įstaigos specialistų pareigybių grupei.  
         2. Pareigybės lygis – B. 
         3. Akušerio pareigybė reikalinga teikti akušerijos paslaugas bei užtikrinti teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę Atlikti kokybišką moterų sveikatos priežiūrą, prevenciją, 
konsultavimą ir pagalbą visais jų amžiaus tarpsniais.  
         4. Pareigybės pavaldumas  - akušeris pavaldus vyr. slaugos administratoriui.    
    

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

 5. Akušeris turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
5.1. turėti akušerio profesinę kvalifikaciją, galiojančią akušerijos praktikos licenciją; 
5.2. akušeris vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos 

medicinos norma MN 40:2014; 
5.3. būti susipažinusiam su Psichikos sveikatos priežiūros įstatymais ir poįstatyminiais aktais, 

žmogaus teises ginančių tarptautinių įstatymų nuostatomis, Aukštelkės socialinės globos namų 
nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu; 
 5.4. akušerio apranga ir veiksmai neturi kenkti jo paties ir paciento sveikatai bei saugumui; 
 5.5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su proto ir psichikos negalią turinčiais klientais, gerbti 
gyventojus ir darbuotojus, laikytis konfidencialumo; 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

 6. Akušeris vykdo šias funkcijas: 
 6.1. turi spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

6.2. pagal savo kompetenciją kvalifikuotai teikia akušerijos paslaugas bei užtikrina teikiamų 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę; 

6.3. laikosi aseptikos ir antiseptikos, AIDS, virusinio hepatito ir kitų užkrečiamųjų ligų 
profilaktikos reikalavimų; 

6.4. teikia būtinąją medicinos pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka; 
6.5. žino kenksmingus akušerio praktikos veiksnius; 
6.6. propaguoja sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos išsaugojimo bei ugdymo 

priemones; 
6.7. dalyvauja įgyvendinant asmens ir visuomenės sveikatos mokymo programas; 
6.8. vykdo privalomąsias sveikatos programas; 
6.9. teisės aktų nustatyta tvarka tobulina profesinę kvalifikaciją, kad žinios ir įgūdžiai atitiktų 

praktikos reikalavimus bei mokslo įrodymais grįstais akušerijos naujoves; 
6.10. vykdo gydytojo paskyrimus, atlieka gydymo procedūras, informuoja pacientę apie 

paskirtus vaistus, paaiškina jų poveikį ir galimas nepageidaujamas reakcijas, įspėja apie laikiną 
specialųjį režimą prieš procedūras ir po jų; skubiai informuoja gydytoją apie galimus arba kilusiais 
komplikacijas, alergines reakcijas; 



6.11. stebi pacientės elgesį, fizinę ir psichikos sveikatą visais moters gyvenimo tarpsniais, 
atkreipia dėmesį į nebūdingus požymius, reakcijas ir nedelsiant apie tai informuoja gydytoją; 

6.12. pildo medicinos dokumentus, įrašytą informaciją patvirtina asmeniniu spaudu ir parašu; 
6.13. laikosi medicinos etikos normų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia; 
6.14. taiko Lietuvos Respublikos įteisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus; 
6.15. naudoja tik teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus. Užtikrina, kad 

medicinos prietaisai būtų laikomi, instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi teisės aktų nustatyta tvarka ir 
vadovaujantis gamintojo su medicinos prietaisu pateikiama informacija; 

6.16. laikosi akušerio praktiką ir kitą sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančių teisės 
aktų;  

6.17. akušeris turi žinoti: 
6.17.1. pagrindines akušerijos, neonatologijos ir ginekologijos srities nacionalinės ir 

tarptautinės sveikatos politikos nuostatas; 
6.17.2. sveikatos apsaugos ir socialinės pagalbos organizavimo principus; 
6.17.3. higienos normų reikalavimus, taikomus akušerijoje, neonatologijoje ir finekologijoje; 
6.17.4. profesinės etikos reikalavimus; 
6.17.5. sveikatos mokymo, sveikos gyvensenos ir mitybos principus; 
6.17.6. sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos principus; 
6.17.7. moters organizmo fiziologinius ir patologinius procesus įvairiais gyvenimo 

laikotarpiai bei sergant ginekologinėmis ligomis; 
6.17.8. vaistų farmakokinetikos ir farmakodinamikos pagrindus, vaistų laikymo taisykles ir 

vartojimo būdus, akušerijoje ir ginekologijoje vartojamus vaistus, galimą neigiamą jų poveikį vaisiui 
ir motinos organizmui; 

6.17.9. moters ir naujagimio anatomijos, fiziologijos, patologijos ypatumus, galimas 
komplikacijas bei jų išvengimo būdus; 

6.17.10. nėščios, gimdančios, pagimdžiusios moters ir naujagimio priežiūros ypatumus; 
6.18. akušeris turi išmanyti: 
6.18.1. moters ir vyro lytinių organų anatomiją ir fiziologiją; 
6.18.2. moters fizinės ir psichikos sveikatos ypatumus visais moters gyvenimo tarpsniais; 
6.18.3. moters reprodukcinę funkciją ir jos reguliavimą; 
6.18.4. prevencinių ir patikros programų principus; 
6.18.5. normalaus ir patologinio nėštumo eigą; 
6.18.6. normalaus ir patologinio gimdymo eigą; 
6.18.7. vaisiaus būklės tyrimo metodus; 
6.18.8. pogimdyminio periodo eigą; 
6.18.9. laktacijos principus; 
6.18.10. naujagimio žindymo principus, naujagimio priežiūros ypatumus; 
6.19. akušeris turi mokėti: 
6.19.1 .propaguoti sveiką gyvenseną, aiškinti žalingų įpročių, rizikos veiksnių poveikį 

organizmui, būsimoms kartoms, lytiškai plintančių ligų žalą; 
6.19.2. teikti informaciją ir patarimus lytiškumo ugdymo klausimais; 
6.19.3. bendrauti su moterimis, jos šeima, sveikatos priežiūros specialistais ir įstaigomis, 

kitomis institucijomis, kurių veikla susijusi su motinos ir vaiko sveikata, siekti bendrų tikslų jų 
sveikatos labui; 

6.19.4. teikti informaciją moterims, apsisprendusioms nutraukti nėštumą, paaiškinti nėštumo 
nutraukimo žalą 

6.19.5. bendradarbiauti su kolegomis ir kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais; 
6.19.6. rengti ataskaitas; 
6.20. akušeris turi gebėti: 
6.20.1. punktuoti veną, paruošti ir prijungti lašinę infuziją; 
6.20.2. atlikti injekcijas į odą, poodį, raumenis ir veną; 
6.20.3. kateterizuoti šlapimo pūslę; 



6.20.4. paimti ėminius laboratoriniams tyrimams; 
6.20.5. paimti ėminius iš lytinių organų; 
6.20.6. paimti gimdos kaklelio citologinį tepinėlį ir įvertinti tyrimo rezultatus; 
6.20.7. nustatyti nėštumą; 
6.20.8. atlikti gimdos dugno aukščio, pilvo apimties matavimus; 
6.20.9. užrašyti elektrokardiogramą (EKG); 
6.20.10. atlikti vidinį akušerinį tyrimą; 
6.20.11. užrašyti ir įvertinti gimdos susitraukimo dažnį; 
6.20.12. atlikti vaisiaus širdies tonų auskultaciją akušeriniu stetoskopu ir kardiografu; 
6.20.13. stebėti ir vertinti vaisiaus būklę; 
6.20.14. savarankiškai prižiūrėti gimdyvę visais savaiminio gimdymo, kai nėra didelės rizikos 

nėštumo veiksnių, periodais; 
6.20.15. perkirpti virkštelę; 
6.21. laikosi sanitarinių higieninių reikalavimų; 
6.22. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos 

reikalavimus; 
6.23. laikosi darbo drausmės. 

 
IV. ATSAKOMYBĖ  

 
 7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

8. už neteisingus ir neteisėtus veiksmus, aplaidumą ir netinkamų pareigų vykdymą bei 
kompetencijos viršijimą; 
 9. už padarytas medicinos ir profesinės etikos klaidas; 
 10. už kokybišką pareigų vykdymą pagal šį pareigybės aprašymą; 
 11. už informacijos, susijusios su socialinės globos namų gyventojo sveikatos būkle, turtine 
padėtimi, konfidencialumą. Taip pat ir kitos informacijos, galinčios turėti neigiamos įtakos globos 
namų gyventojui ar jo teisėtiems interesams, konfidencialumą; 
 12. už pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos 
Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka. 
 

_________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


