
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą visuomeninio maitinimo aptarnavimo ir 
organizavimo srityje;
5.2. privalo žinoti: 
5.2.1. Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Sąjungos ir nacionalines sveikatos politikos 
nuostatas;
5.2.2. sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;
5.2.3. sveikatos priežiūros įstaigų administravimo ypatumus;
5.2.4. Lietuvoje vykdomas prevencines sveikatos programas ir jų ryšį su sveika gyvensena;
5.2.5. naujausias dietetikos mokslo inovacijas;
5.2.6. maisto, jo tvarkymo, mitybos bei maitinimos reikalavimus, sveikos mitybos rekomendacijas;
5.2.7. žmogaus organizmo sandarą, organų bei organų sistemų funkcijas, žmogaus organizmo 
anatominius, fiziologinius, genetinius, biocheminius ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais;
5.2.8. įvairių amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus;
5.2.9. dažniausiai pasitaikančių ligų simptomus, plitimo būdus ir galimas komplikacijas, ryšį tarp 
asmens, aplinkos ir maisto;
5.2.10. įrodymais grįstos dietisto praktikos organizavimą;
5.2.11. mokslinių taikomųjų dietisto tyrimų atlikimo principus;
5.2.12. darbuotojų saugos ir sveikatos principus;
5.2.13. higienos normų reikalavimus;
5.2.14. sveikatos priežiūros specialistų komandinio darbo ir komandos formavimo principus;
5.3. turi išmanyti:
5.3.1. socialinių, kultūrinių, ekonominių, istorinių ir (ar) politinių veiksnių įtaką žmogaus sveikatai;
5.3.2. profesinės etikos nuostatas;
5.3.3. sveikatos ir socialines problemas bei jų sprendimo būdus;
5.3.4. žmogaus organizme vykstančius patologinius procesus;
5.3.5. biocheminių ir klinikinių tyrimų rodiklius;
5.3.6. su maitinimusi susijusias sveikatos problemas;
5.3.7. individualius asmenų skirtumus ir jų įtaką maitinimosi ir gyvensenos įpročiams bei kliento 
lūkesčius;
5.4. turi mokėti ir gebėti:
5.4.1. dirbti kompiuteriu;
5.4.2. atpažinti ir įvertinti asmens, asmenų grupės ar bendruomenės gyvybinius poreikius ir 
nustatyti jų pasirūpinimo savimi galimybes;
5.4.3. įvertinti asmenų maitinimąsi;
5.4.4. identifikuoti asmenų maitinimosi problemas;
5.4.5. parengti ilgalaikį maitinimosi stebėsenos planą, asmens ar jų grupės valgiaraščius bei 
technologines korteles;
5.4.6. taikyti rizikos veiksnių analizės bei svarbių valdymo taškų sistemos ir geros higienos 
praktikos reikalavimus maisto tvarkymo skyriuje;
5.4.7. koreguoti asmens ar jų grupės maitinimąsi pagal paskirtą dietinį gydymą;
5.4.8. skaičiuoti maisto davinio maistinę ir energinę vertę;
5.4.9. tikrinti dietinių patiekalų gamybą, jų kokybę, maisto tvarkymo skyriaus higienos reikalavimų 
vykdymą;
5.4.10. mokyti ir konsultuoti asmenis ar jų grupes tinkamo maitinimosi klausimais, paaiškinti apie 
maisto pasirinkimo padarinius sveikatai;
5.4.11. vykdyti maitinimosi stebėseną.



III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją teikia pirmąją medicinos pagalbą;
6.2. sudaro perspektyvinius, kasdienius valgiaraščius, atsižvelgiant į rekomenduojamas paros 
energijos ir maistinių medžiagų normas, įvairaus amžiaus žmonių grupėms;
6.3. parengia patiekalų technologines korteles;
6.4. tikrina patiekalų, ruošiamų pagal valgiaraštį, kokybę juos degustuojant;
6.5. pildo valgiaraščius, tikrina su maisto tvarkymu susijusių savikontrolės žurnalų pildymą, 
konsultuoja savikontrolės žurnalus pildančius asmenis, tvarko dokumentaciją ir teikia statistikos ir 
kitus privalomosios atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
6.6. moko Centro gyventojus ir klientus sveikos mitybos, supažindina su dietinio gydymo 
principais;
6.7. laikosi įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;
6.8. vykdo saugos darbe taisyklių ir teisės aktų nustatytų higienos normų reikalavimus;
6.9. laikosi profesinės etikos principų, gerbia asmenų teises ir jų nepažeidžia;
6.10. tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
6.11. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas;
6.12. teikia pasiūlymus įstaigos administracijai dėl darbo sąlygų gerinimo ir maisto tvarkymo 
paslaugų kokybės užtikrinimo;
6.13. savo kompetencijos ribose, vykdo kitus, su Centro veikla susijusius pavedimus.


