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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ BENDRUOMENĖS
SLAUGYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ 

1. Bendruomenės slaugytojas yra Specialistas.
2. Pareigybės lygis – B.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turi turėti įgytą slaugytojo profesinę kvalifikaciją bei Lietuvos Respublikos teisės

aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią slaugytojo licenciją; 
3.2.  mokėti  dirbti  kompiuterinėmis  programomis  (gebėjimas  naudotis  „Microsoft

Word“ ir „Excel“ programomis, internetu, elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos
sistemomis);

3.3.  bendruomenės slaugytojas  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  įstatymais  ir  kitais
teisės aktais, įstaigos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. versdamasis slaugos praktika laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų; 
4.2. pagal kompetenciją teikia globos namų globotiniams būtinąją medicinos pagalbą;
4.3. teikia kokybiškas slaugos paslaugas;
4.4.  tvarko  slaugos  dokumentaciją  ir  teikia  statistikos  ir  kitus  privalomosios

atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
4.5. laikosi asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;
4.6. vykdo saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus;
4.7. laikosi slaugos profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;
4.8. teikia informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta

tvarka;
4.9. tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
4.10. laikosi licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų;
4.11. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
4.12. kontroliuoja vaikų globos namų darbuotojų profilaktinį sveikatos tikrinimą;
4.13.  stebi  vaikų  sanitarinių  -  higieninių  normų  laikymąsi,  maudymosi  kontrolę,

patalynės keitimą;
4.14. stebi socialinio darbuotojo padėjėjų darbo sanitarinę kontrolę, šeimynų sanitarinių

mazgų ir kitų patalpų valymą;
4.15. moko globotinius sveikatos ir higienos;
4.16.  apie  sanitarinių-higieninių  normų  pažeidimus  praneša  vaikų  globos  namų

direktoriui;
4.17. supažindina socialinius darbuotojus su vaikų sveikatos rodikliais; 



4.18.  bendruomenės  slaugytojo  profesinę  kompetenciją  sudaro  žinios,  gebėjimai  ir
įgūdžiai,  kuriuos  jis  įgyja  bendrosios  praktikos  slaugytojo  profesinę  kvalifikaciją  suteikiančių
studijų  metu  bei  nuolat  tobulindamas  įgytą  profesinę  kvalifikaciją,  atsižvelgdamas  į  nuolatinę
slaugos mokslo ir praktikos pažangą.

4.19. Bendruomenės slaugytojas turi žinoti:
4.19.1. nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas;
4.19.2. sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;
4.19.3. sveikatos stiprinimo principus ir ligų profilaktiką;
4.19.4. slaugos procesą, slaugos modelius;
4.19.5. darbuotojų saugos ir sveikatos principus;
4.19.6. higienos normų reikalavimus;
4.19.7. žmogaus organizmo sandarą, organų bei organų sistemų funkcijas;
4.19.8. įvairių amžiaus grupių vaikų fizinės ir psichikos raidos etapus ir jų ypatumus;
4.19.9. dažniausiai pasitaikančių organizmo sistemų ligų simptomus, plitimo būdus ir

galimas komplikacijas;
4.19.10. medicinos prietaisų veikimo ir valdymo principus;
4.19.11. ėminių paėmimo ir gabenimo į laboratoriją tvarką;
4.19.12.  vaistų  farmakokinetikos  ir  farmakodinamikos  pagrindus,  vaistų  laikymo

taisykles ir vartojimo būdus;
4.19.13. pagrindinius medicininės reabilitacijos principus, metodus ir priemones.
4.20. Bendruomenės slaugytojas turi išmanyti:
4.20.1.  socialinių,  kultūrinių,  ekonominių,  istorinių  ir  (ar)  politinių  veiksnių  įtaką

žmogaus sveikatai;
4.20.2. profesinės etikos nuostatas;
4.20.3.  žmogaus  organizmo  anatominius  ir  fiziologinius  ypatumus  įvairiais  amžiaus

tarpsniais;
4.20.4. bendras organizmo reakcijas į pažeidimą;
4.20.5. patologinius procesus, vykstančius žmogaus organizme;
4.20.6. biocheminius ir klinikinius tyrimus;
4.20.7. dietetikos principus;
4.20.8. specializuotos slaugos principus;
4.20.9. imunoprofilaktikos įtaką sveikatai;
4.20.10. skausmo valdymo principus;
4.20.11. tanatologijos pagrindus.
4.21. Bendruomenės slaugytojas turi mokėti:
4.21.1. atpažinti ligų simptomus, žinoti plitimo būdus, galimas komplikacijas;
4.21.2. nustatyti įvairaus amžiaus vaikų slaugos poreikius;
4.21.3. psichikos sveikatos sutrikimų turinčių pacientų slaugos ypatumus;
4.21.4. įvertinti slaugos veiksmų indikacijas ir kontraindikacijas.
4.22. Bendruomenės slaugytojas turi gebėti:
4.22.1. nustatyti įvairaus amžiaus asmenų slaugos poreikius;
4.22.2. sudaryti individualų slaugos planą, jį koreguoti;
4.22.3. atlikti slaugos veiksmus:
4.22.3.1. paruošti slaugytojo darbo vietą pagal aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
4.22.3.2. dirbti su medicinos prietaisais ir juos prižiūrėti;
4.22.3.3. paruošti tirpalus, skirtus valyti ir dezinfekuoti;
4.22.3.4. komplektuoti slaugos priemones;
4.22.3.5.  paruošti  pacientą  diagnostiniams  tyrimams,  supažindinti  su  tyrimo  eiga  ir

galimomis komplikacijomis;
4.22.3.6. surinkti (paimti) šlapimo, išmatų, skreplių, mėginius diagnostiniam ištyrimui;
4.22.3.7. įvertinti paciento higienos būklę;
4.22.3.8. atlikti odos ir jos priedų higieninę priežiūrą;



4.22.3.9. atlikti naujagimio bambutės tualetą;
4.22.3.10. plauti ausis, akis;
4.22.3.11. valyti nosies landas;
4.22.3.12. prižiūrėti burnos ertmę;
4.22.3.13. matuoti, vertinti ir registruoti kūno temperatūrą;
4.22.3.14. matuoti, vertinti ir registruoti kraujo spaudimą;
4.22.3.15. skaičiuoti, vertinti ir registruoti pulsą, kvėpavimo dažnį;
4.22.3.16. atlikti išorinį širdies masažą ir dirbtinį kvėpavimą;
4.22.3.17. maitinti ir girdyti pacientą;
4.22.3.18. įvertinti naujagimio maitinimąsi;
4.22.3.19. išdalyti, sugirdyti pacientams kietus ir (ar) skystus vaistus, stebėti jų poveikį,

šalutines organizmo reakcijas;
4.22.3.20. dokumentuoti vaistų suvartojimą;
4.22.3.21. dėti vaginalines, rektalines žvakutes;
4.22.3.22. lašinti lašus į akis, nosį, ausis;
4.22.3.23. nustatyti regėjimo aštrumą;
4.22.3.24. atlikti antropometrinius matavimus;
4.22.3.25. tepti tepalus;
4.22.3.26. stabdyti išorinį kraujavimą;
4.22.3.27. uždėti kompresus ir pavilgus;
4.22.3.28. paruošti ir naudoti gydomąsias voneles;
4.22.3.29. uždėti šilumos ar šalčio aplikacijas;
4.22.3.30. tvarstyti, prižiūrėti žaizdas, išimti žaizdos siūlus;
4.22.3.31. nustatyti skausmo intensyvumą naudojant skausmo skales;
4.22.3.32. vykdyti hospitalinių infekcijų prevenciją, jų registraciją;
4.22.3.33. suteikti reikiamą informaciją pacientui ir jo artimiesiems išleidžiant pacientą į

namus ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą;
4.22.3.34.  vadovaujantis  gydytojo  paskyrimais  tiksliai  ir  metodiškai  atlikti  paskirtas

procedūras (intervencijas).
4.22.3.35. vertinti slaugos rezultatus;
4.22.3.36. teikti būtinąją medicinos pagalbą;
4.22.3.37.  pildyti  ir  tvarkyti  slaugos  dokumentaciją,  dirbti  su  įdiegtomis

kompiuterinėmis programomis;
4.22.3.38. susirasti, tvarkyti, kaupti, sisteminti ir perduoti informaciją;
4.22.3.39. vertinti ir registruoti sąmonės būklę;
4.22.3.40. suteikti pagalbą vemiančiam pacientui;
4.22.3.41. padėti sunkiai vaikštantiems pacientams eiti, jei reikia, panaudoti pagalbines

priemones.
4.23.  Bendruomenės  slaugytojas  už  padarytas  klaidas,  aplaidumą,  netinkamą  jam

priskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą atsako
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau, įsipareigoju jį vykdyti:

_____________________________ _________________________
      (vardas, pavardė, parašas)                                                       (data)


