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VŠĮ TAURAGĖS LIGONINĖS  

GYDYMO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gydymo taryba steigiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų 

įstatymu ir VšĮ Tauragės ligoninės (toliau – ligoninė) įstatais. 

2. Gydymo taryba yra patariamasis - kolegialus organas, kuris svarsto asmens sveikatos 

priežiūros organizavimo bei tobulinimosi klausimus ir teikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus 

įstaigos administracijai.  

3. Gydymo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos 

apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, ligoninės įstatais, bei šiais nuostatais.  

4. Gydymo tarybos nuostatai reglamentuoja gydymo  tarybos uždavinius, funkcijas, narių 

teises, pareigas, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.  

5. Gydymo tarybos darbo tvarką nustato direktorius tvirtindamas gydymo tarybos darbo 

reglamentą.  

 

II. GYDYMO  TARYBOS  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

6. Pagrindinis gydymo tarybos uždavinys yra kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo užtikrinimas ir gerinimas. 

7. Vykdydama pagrindinį uždavinį, gydymo taryba atlieka šias funkcijas: 

7.1. svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus; 

7.2. periodiškai rengia klinikines konferencijas; 

7.3. svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų bei pirmaeilės įrangos įsigijimo 

klausimus; 

7.4. svarsto naujų gydymo ir tyrimo protokolų, kitų kokybės sistemos dokumentų įdiegimo 

klausimus; 

7.5. svarsto projektus, susijusius su ligoninės restruktūrizavimu, renovavimu; 

7.6. svarsto struktūrinių padalinių darbo organizavimo ir veiklos rezultatus, atsižvelgiant į 

statistinius ir ekonominius duomenis ir rodiklius; 

7.7. nagrinėja kitus klausimus, susijusius su ligoninės veikla. 

7.8. svarsto klausimus ligoninės direktoriaus teikimu. 

 

III. GYDYMO TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

8. Gydymo tarybos nariai turi šias  teises: 

8.1. teikti pasiūlymus posėdžių darbotvarkei. 

8.2. gydymo tarybos nariai turi teisę pasisakyti gydymo tarybos posėdyje. 

8.3. gauti informaciją apie resursų, susijusių su pacientų gydymu, slauga,  panaudojimu. 

8.4. turi teisę susipažinti su dokumentacija ar informacija, kuri reikalinga darbui ir sprendimų 

priėmimui nagrinėjimais klausimais. 

8.5.svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus ligoninės 

administracijai. Jei ligoninės administracija su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba savo pasiūlymą 

gali pateikti steigėjui. 



9. Gydymo tarybos narių pareigos: 

9.1. gydymo  tarybos nariai privalo dalyvauti tarybos posėdžiuose ir pateikti pasiūlymus 

svarstomais klausimais; 

9.2.  informuoti tarybos pirmininką ar jo pavaduotoją žodžiu apie neatvykimą  į gydymo 

tarybos posėdį; 

9.3. gydymo tarybos nariai teikia reikalingą informaciją ar medžiagą, reikalingą priimant 

sprendimus pagal svarstomus klausimus. 

9.3. vykdo gydymo tarybos pirmininko (ar pavaduotojo) pavedimus, gautą informaciją 

tarybos posėdyje pateikia skyriaus personalui.  

9.4. gydymo tarybos nariai yra korektiški ir lojalūs ligoninei. 

 

IV. GYDYMO  TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 
 

10. Gydymo tarybą sudaro skyrių ir padalinių gydytojai.  

11. Gydymo tarybos narių kadencija neribojama. 

12. Gydymo tarybos narius skiria ir atšaukia ligoninės direktorius. 

13. Gydymo tarybai pirmininkauja direktorius.  

14. Jeigu gydymo tarybos pirmininko nėra, jo pareigas eina gydymo  tarybos pirmininko 

pavaduotojas, o jeigu jo nėra - pirmininko įgaliotas gydymo  tarybos narys, kurį paskiria direktorius 

savo nuožiūra.  

15. Gydymo  tarybos pirmininkas:  

15.1. veikia gydymo  tarybos vardu, organizuoja jos darbą, jai vadovauja ir atsako už jos 

veiklą;  

15.2. šaukia gydymo  tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;  

15.3. gali pareikalauti savo vardu iš įstaigų ir organizacijų informacijos, susijusios su gydymo  

tarybos veikla;  

15.4. pasirašo gydymo tarybos vardu siunčiamus dokumentus, posėdžių protokolus, 

nutarimus, bendradarbiavimo sutartis ir kitus gydymo  tarybos dokumentus;  

15.5. kontroliuoja ir atsako už gydymo  tarybos nutarimų įgyvendinimą;  

15.6. atsako už gydymo tarybos protokolų registraciją, bylos formavimą, saugojimą.   

16. Posėdis yra pagrindinė gydymo  tarybos veiklos forma. Posėdžiai vyksta ligoninės 

direktoriaus kabinete, kiekvieną mėnesio I ir III ketvirtadienį 830 val.  Gali būti rengiami ir 

neplaniniai gydymo tarybos posėdžiai. 

17. Posėdžiai yra protokoluojami. Protokolai saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

dokumentų ir archyvų įstatymo reikalavimais. Protokolai saugomi direktoriaus pavaduotojo 

medicinai kabinete.  

18. Gydymo tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja gydymo  tarybos narių dauguma.  

19. Gydymo  tarybos sprendimai priimami atviro balsavimo būdu ir laikomi teisėtais, jeigu 

posėdyje dalyvauja 2/3 narių. Apie tai turi būti pažymėta posėdžio protokole. Jie įsigalioja nuo 

nutarimo priėmimo dienos, jei nenumatoma kita įsigaliojimo data.  

20. Į gydymo tarybos posėdžius gali būti kviečiami visuomeninių organizacijų atstovai arba 

įstaigos darbuotojai, kurių dalyvavimas reikalingas sprendimams priimti. 

 

 

 

Direktorius                                                                                         Liutauras Indriuška 
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