Dietologas, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. Dietologo pareigoms priimamas asmuo, įgijęs aukštesnįjį medicininį išsilavinimą ir
įgijęs dietologo kvalifikaciją.
2. Dietologą skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato pareiginį atlyginimą,
sudaro rašytinę darbo sutartį globos namų direktorius.
3. Dietologas pavaldus saveikatos priežiūros padalinio vedėjui.
4. Dietologas turi žinoti ir išmanyti mitybos organizavimo teorijos ir praktikos pagrindus, sveikos
gyvensenos pagrindus.
5. Pagal savo kompetenciją veikti savarankiškai, kūrybingai .
6. Gebėti bendrauti su neįgaliaisiais, mokėti dirbti komandoje, turėti asmenines savybes:
atsakingumas, pareigingumas, empatiškumas, humaniškumas, gebėjimas išvengti konfliktų, dvasinė
tvirtybė.
7. Dietologas privalo būti išklausęs ir žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės
apsaugos, elektrosaugos reikalavimus.
8. Dietologas privalo kartą metuose pasitikrinti sveikatos būklę ir tinkamumą pagal
sveikatos būklę eiti šias pareigas.
9. Dietologas privalo žinoti ir taikyti dokumentų tvarkymo ir duomenų rinkimo
pagrindus, mitybos organizavimo paslaugų sistemą, įstatymus, reglamentuojančius mitybos
organizavimą žmonėms su negalia.
Šias pareigas einantis dietologas vykdo šias funkcijas:
1. Dietologas privalo:
1.1. organizuoti ir kontroliuoti sanitarinių – higieninių reikalavimų laikymąsi visame
mitybos bloke;
1.2. sudaryti perspektyvinius valgiaraščius;
1.3. sudaryti kasdieninius valgiaraščius ir skelbti juos viešai globos namų gyventojų žiniai;
1.4. rengti planinius, esant būtinybei ir individualius valgiaraščius (septynioms dienomis ir
sezoninius);
1.5. visiems gaminamiems patiekalams ruošti technologines maisto gamybos korteles;
1.6. tikrinti maisto produktų kokybę priimant į sandėlį iš tiekėjų, maisto produktų sandėlyje
ir esančius gamyboje bei išduodant mitybai;
1.7. organizuoja ir kontroliuoja maisto paruošimo procesą;
1.8. kontroliuoja produktų sudėjimo į atitinkamus patiekalus teisingumą ir porcijų išeigas;
1.9. vykdo racionalų mitybai skirtų lėšų panaudojimą;
1.10. užtikrina, kad maisto paruošimo skyriaus darbuotojai savalaikiai pasitikrintų sveikatą;
1.11. moko maisto paruošimo skyriaus darbuotojus higienos reikalavimų ir kontroliuoja jų
vykdymą;
1.12. analizuoja gyventojų nuomonę dėl mitybos organizavimo;
1.13. laikosi globos namų ir padalinio vidaus tvarkos taisyklių;
1.14. savalaikiai kelia savo kvalifikaciją;
1.15. gina ir gerbia globos namų interesus;
1.16. koreguoja mitybos racioną pagal gydančiojo gydytojo gyventojui paskirtą dietinį
maitinimą;
1.17. ugdo globos namų gyventojams sveikos gyvensenos ir tinkamo maitinimosi įgūdžius.

