
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO  

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

• Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją (įgijęs  aukštąjį ar aukštesnįjį medicininį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį 

vidurinį išsilavinimą). 

• turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos 

praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika; 

• turėti spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

• laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų; 

• žinoti higienos normų reikalavimus, išmanyti sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus,  įvairių 

sveikatos sutrikimų turinčių pacientų slaugos ypatumus; 

• mokėti dirbti su įstaigoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis; 

• bendrosios praktikos slaugytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

medicinos norma MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“, globos namų darbo tvarkos taisyklėmis. 

 

 ŠIAS PAREIGAS UŽIMANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

• teikia pirmąją ir skubią medicinos pagalbą, kurią sudaro medicinos pagalbos priemonės gyvybiškai 

svarbioms organizmo funkcijoms palaikyti, sugrąžinti bei išvengti ilgalaikių arba negrįžtamų patologinių 

organizmo pokyčių: 

• kuo skubiau kviečia gydytoją ar GMP, iki atvykstant gydytojui, atlieka dirbtinį kvėpavimą, atlieka 

išorinį širdies masažą.  

• suteikia nustatytos apimties medikamentinę pagalbą ištikus šokui;  

• suteikia gyventojui patogią padėtį;  

• užtikrina viršutinių kvėpavimo takų praeinamumą;  

• atlieka pirminę imobilizaciją lūžus ar išnirus kaulams;  

• stabdo kraujavimą, sutvarsto žaizdą; 

• imasi fizinių ir psichologinių šoko profilaktikos priemonių;  

• taisyklingai transportuoja gyventoją;  

• stebi gyventojo elgesį, fizinę, psichinę, socialinę būklę, atkreipia dėmesį į nebūdingus požymius ir 

numato, kokią patologiją gali reikšti šie ženklai, simptomai, reakcijos, skubiai informuoja apie tai 

gydytoją;  

• moko gyventojus saugoti ir prižiūrėti savo sveikatą;  

• dirba komandoje, bendradarbiauja su kitomis institucijomis nuo kurių priklauso žmonių sveikata;  

• organizuoja maisto skirstymą ir jo pateikimą gyventojams; 

• laiku ir tinkamai paduoda gydytojo paskirtus vaistus, įsitikina, kad gyventojas laiku ir tinkamai juos 

vartoja, paaiškina, kodėl gydytojas paskyrė šiuos vaistus, jų poveikį, galimas pašalines reakcijas;  

• atlieka injekcijas į raumenis, paodį, veną;  

• prižiūri dirbtines kūno angas; 

• įtrina vaistines medžiagas, lašina lašus į akis, nosį;  

• paima gyventojo skysčius laboratoriniams tyrimams;  

• matuoja, registruoja ir vertina kraujospūdį, kūno temperatūrą, pulsą, kvėpavimo dažnį;  

• tikrina gliukozės ir cholesterolio kiekį ; 



• atlieka antropometrinius matavimus; 

• plauna akis;  

• valo nosies landas;  

• girdo ir maitina gyventoją dirbtiniu ar natūraliu būdu;  

• prižiūri burną;  

• padeda vemiančiam pacientui;  

• išsiurbia kvėpavimo takų sekretą;  

• padeda gyventojui surasti kvėpavimą lengvinančią padėtį;  

• atlieka šlapimo pūslės kateterizavimą minkštu kateteriu; 

• stebi, vertina ir dokumentuoja gyventojo diurezę; 

• prižiūri šlapimo pūslės kateterį; 

• stato klizmą, įkiša žvakutę į tiesiąją žarną; 

• vykdo pragulų profilaktiką ir  priežiūrą;  

• leidžia insuliną insulininiais švirkštais;  

• asistuoja gydytojui, teikiant gyventojui skubią medicininę pagalbą;  

• gamina ir naudoja dezinfekcinius skiedinius;  

• palaiko tvarką procedūriniame kabinete;  

• seka naudojamų vaistų galiojimo laiką;  

• laikosi aseptikos ir antiseptikos reikalavimų;  

• padeda atlikti lytinių, šalinimo organų asmens higieną (gulintiems, turintiems pragulų gyventojams);  

• užrašo elektrokardiogramą; 

• tvarko medicininę dokumentaciją, gydytojo paskyrimus ir juos vykdo;  

• tvarsto, prižiūri žaizdas, išima žaizdos siūlus; 

• stebėjimų duomenis rašo į slaugos istorijas, prireikus imasi neatidėliotinų priemonių ir informuoja 

gydytoją;  

• laikosi įrangos, kuria dirba, saugaus naudojimo taisyklių;  

• sudaro individualų slaugos planą, jį koreguoja pagal poreikį;  

• dalyvauja sudarant metinį individualų socialinės globos planą (ISGP) pagal socialinės globos namų 

gyventojo poreikius, efektyviai panaudojant žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius, esant 

poreikiui peržiūri ir tikslina ISGP. 

• užtikrina gyventojo, globėjo (rūpintojo) dalyvavimą sudarant, peržiūrint ir tikslinant ISGP. Į gyventojo, 

globėjo (rūpintojo) nuomonę, jei tai neprieštarauja jo interesams, esant galimybei atsižvelgiama. 

• tvarko medicinines atliekas; 

• organizuoja gydytojų konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigose; 

• organizuoja gyventojui teikiamas asmeninės higienos priežiūros paslaugas, vykdo ir kontroliuoja patalpų 

ir gyventojų asmens higienos laikymąsi, pildo patikrinimo žurnalą,  laikosi patys ir skatina laikytis kitus 

darbuotojus asmeninės higienos reikalavimų, su tikslu apsaugoti save ir gyventojus nuo virusinių ar 

infekcinių susirgimų. 

• kontroliuoja jaunesniojo personalo darbą; 

• organizuoja mirusiojo kūno sutvarkymą; 

• užtikrina gyventojo apsaugą nuo smurto, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų; 

• imasi skubių, neatidėliotinų, teisiškai pagrįstų priemonių nelaimingų atsitikimų, smurto, kitų ekstremalių 

situacijų atvejais, nedelsiant apie tokius atvejus informuoja vyr. slaugytoją, administraciją; 

• nesant globos namuose administracijos atstovų, socialinių darbuotojų, naktinio budėjimo metu: prižiūri 

tvarką globos namuose, kontroliuoja, kaip vykdoma gyventojų priežiūra, maitinimas, pasišalinus 

gyventojui, kuo skubiau organizuoja jo paiešką, pasitelkiant tuo metu dirbančius darbuotojus 

vadovaudamasis „Padvarių socialinės globos namų darbuotojų veiksmų ypatingo atvejo metu tvarkos 

aprašu“. Kuo skubiau apie įvykį informuoja socialinės globos namų direktorių; 



• laikosi medicininės etikos ir konfidencialumo principų reikalavimų, apie globos namų gyventoją žinomą 

informaciją teikia tik įstatymų numatytais atvejais, siekiant apginti gyventojo interesus; 

• užrakina gyvenamųjų pastatų lauko duris pagal patvirtinta globos namų durų rakinimo tvarką; 

• tobulina profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka; 

• laikosi saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimų; 

• pastebėjus kito sveikatos priežiūros personalo nario klaidą paskiriant tyrimus, procedūras, vaistus, 

maitinimą nedelsiant informuoja tą klaidą padariusį asmenį ir vyriausiąjį slaugytoją; 

• pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio globos namų direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojo socialiniams reikalams, vyriausio slaugytojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigai 

pavesti uždaviniai ir funkcijos; 

• organizuoja, kontroliuoja ir vadovauja slaugytojų padėjėjų  ir socialinių darbuotojų padėjėjų darbui pagal 

savo pareigybės kompetencijos ribose; veda rytinius aukšto darbuotojų komandos susirinkimus, pagal 

komandinio darbo principus; 

• moka suteikti medicinos pirmąją pagalbą; 

• taiko savikontrolės principą savo profesinėje veikloje; 

• veda gautų ir suvartotų medikamentų apskaitą; 

• veda darbui priskirto inventoriaus ir priemonių apskaitą; 

• dalyvauja inventorizuojant prekines ir materialines vertybes; 

• pagal savo pareigybės kompetenciją pavaduoja kitus padalinio darbuotojus, nesančius darbe dėl ligos, 

kasmetinių atostogų ar komandiruotės metu, kitais atvejais; 

• vykdo socialinės globos namų direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams, vyriausiojo 

slaugytojo nurodymus; 

• atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tai, kad pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai, 

bioetikos reikalavimų pažeidimą, už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, 

už LR įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą, už pateiktos informacijos 

teisingumą. 

 

 

 


