
Darbo pasiūlymas vidaus ligų gydytojui 1 et. (Radviliškis) 

 

VšĮ Radviliškio ligoninė – konkurencinga Šiaurės Lietuvos sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti 

antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines paslaugas pagal Europos standartų reikalavimus bei 

nuolat siekianti aukščiausios teikiamų sveikatos paslaugų kokybės. 

 

Reikalavimai:  

 

- turėti  vidaus ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją bei galiojančią medicinos 

praktikos licenciją; 

-  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, SAM įsakymus ir kitus 

teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklą, vidaus ligas bei gydytojo praktiką; 

- turėti darbo kompiuteriu įgūdžių; 

- mokėti bendrauti ir bendradarbiauti. 

 

Darbo pobūdis: 

 

- pagal kompetenciją teikti stacionarines bei ambulatorines asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas; 

- atlikti klinikinį pacientų ištyrimą, įvertinant jų sveikatos būklę, nustatyti indikacijas tyrimų 

ir gydymo metodams, nustatyti preliminarią ir klinikinę (per 3 paras) diagnozes, parinkti  ir 

koreguoti gydymo taktiką; 

- taikyti tik įteisintus tyrimo diagnostikos ir gydymo metodus; 

- kokybiškai tvarkyti medicininę dokumentaciją; 

- laikytis gydytojo profesinės etikos principų, bioetikos reikalavimų; 

- atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.  

 

Mes siūlome: 

 

- pastovų, gerai apmokamą darbą draugiškame kolektyve; 

- galimybę kelti savo profesinę kvalifikaciją; 

- galimybę kilti karjeros laiptais; 

- galimybę apmokėti rezidentūros studijas. 

 

Radviliškio rajono savivaldybė remia atvykusius gyventi ir dirbti trūkstamų specialybių gydytojus.  

Privalomas reikalavimas dirbti visą darbo dieną. Maksimali galima skatinimo priemonių suma 

įsidarbinus VšĮ Radviliškio ligoninėje  – 10 000 eurų, kurie būtų išmokami dalimis per 42 mėnesius 

nuo darbo sutarties sudarymo.  

Galimos skatinimo priemonės:  

 

- įsikūrimo išlaidų kompensavimas; 

- kelionės į/iš darbą išlaidų kompensavimas ne ilgiau nei vienerius metus, jeigu gydytojas tuo pačiu 

metu važinėja į darbą ir kuriasi gyventi Radviliškio rajone. 

Kompensacija nebūtų mokama nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti metu. 

 



Darbo užmokestis:  

5 000 Eur prieš mokesčius (dirbant 1 et. krūviu). 

Kintamoji dalis ir priedai nustatomi individualiai už papildomus darbus. 

Daugiau informacijos: 

Pretendentų CV siųsti el. paštu: info@radviliskioligonine.lt 

Pasiteirauti galima tel. + 370 8 422 524 35 
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