REIKALAVIMAI NEUROLOGO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Gydytoju – neurologu Tarnyboje gali dirbti asmuo turintis aukštąjį medicininį išsilavinimą,
specializuotos medicinos praktikos (neurologo) licenciją, suteikiančia teisę verstis medicinos praktika
pagal gydytojo neurologo profesinę kvalifikaciją.
2. Turėti ne mažesnį kaip 5 m. gydytojo darbo stažą, išmanyti medicininį vaiko vertinimą,
Lietuvos specialiojo ugdymo sistemą ir ją reglamentuojančius dokumentus.
3. Dirbti vadovaudamasis Sveikatos apsaugos įstatymu, Švietimo įstatymu, Vaiko teisių
konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės
aktais, Tarnybos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareigybės
aprašymu.
4. Nuolat tobulinti asmenų neurologinio vertinimo, jų specialiųjų poreikių nustatymo bei
medicininių ir pedagoginių vertinimų vieningo supratimo ir išvadų pateikimo klausimais teorines ir
praktines žinias.
NEUROLOGO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Pareigybės paskirtis: Pareigybės paskirtis - visapusiškai įvertinti mokinių (vaikų) neurologinę
būklę, nustatyti organinius centrinės nervų sistemos pažeidimus ir jų gilumo laipsnį, galimą etiologiją
(perinatalinę ar vėlesnę), bendradarbiaujant su komandos specialistais vaiko mokymosi sunkumų
priežasčių nustatymo ir korekcijos galimybių klausimais.
9. Visapusiškai ištiria vaiko neurologinę būklę, nustato organinius centrinės nervų sistemos
pažeidimus ir jų gilumo laipsnį, galimą etiologiją (perinatalinę ar vėlesnę) ir duomenis pateikia
komandai, aptariančiai vaiko mokymosi sunkumų priežastį ir numatančiai būsimus jų korekcijos
variantus.
9.1. Teikia informaciją komandos nariams apie somatinio susirgimo sukeltą funkcijų
sutrikimą, jų galimą įtaką mokymosi procesui.
10. Teikia informacinę, konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams.
11. Rengia metodinę medžiagą neurologinių – somatinių sveikatos sutrikimų ir jų įtakos
mokymosi procesui klausimais.
12. Dirba komandos principu, bendradarbiaujant su spec. ugdymo poreikių, psichologinių bei
medicininių problemų turinčio asmens tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, specialistais.
13. Skaito paskaitas, rengia ir publikuoja straipsnius apie neurologinių ir somatinių sutrikimų
įtaką mokymosi rezultatams, jų šalinimą bei prevencinį darbą.
14. Fiksuoja vaiko įvertinimo duomenis ir išvadas Tarnybos dokumentuose.
15. Tinkamai ir laiku tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
16. Tarnybos gydytojas atsako už korektišką medicininių diagnostinių metodų pasirinkimą,
gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.
17. Teikia rekomendacijas kliento neurologinių sutrikimų nemedikamentinei korekcijai
tėvams.
18. Vykdo kitus Tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su Tarnybos gydytojo funkcijomis.

