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BENDROSIOS  PRAKTIKOS  SLAUGYTOJO  PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS  NR. 5 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Bendrosios praktikos slaugytojas (pareigybės kodas – 222101) yra priskiriamas 

specialistų grupei, dirbančių pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – B.  

3. Pareigybės paskirtis – kvalifikuotai ir kokybiškai teikti Telšių centre „Viltis“ (toliau 

– Centras) klientų sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti pirmosios medicinos pagalbos 

suteikimą, koordinuoti klientų maitinimą ir vykdyti maitinimo priežiūrą, tvarkyti atitinkamą 

dokumentaciją, organizuoti sanitarinį-higieninį Centro režimą, šviesti Centro bendruomenę 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais.  

4. Pareigybės pavaldumas – bendrosios praktikos slaugytojas pavaldus Centro 

direktoriui, pavaduotojui socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems 

klausimams.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  BENDROSIOS  PRAKTIKOS  SLAUGYTOJO  

PAREIGAS  EINANČIAM  DARBUOTOJUI 

 

5. Bendrosios praktikos slaugytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį 

išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir galiojančią bendrosios 

praktikos slaugytojo ar specialiosios praktikos slaugytojo licenciją; 

5.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikoje veikiančiais įstatymais 

reglamentuojančiais slaugos praktiką, asmens bei visuomenės sveikatos priežiūrą, medicinos etiką ir 

deontologiją; 

5.3. būti išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą, bei privalomojo 

pirmosios pagalbos teikimo programą ir turėti tai patvirtinančių žinių pažymėjimus; 

5.4. privalo būti pasitikrinęs sveikatą ir periodiškai kasmet pasitikrinti; 

5.5. laikytis darbo tvarkos taisyklių, vidaus tvarkos taisyklių, darbų saugos, gaisrinės 

saugos, civilinės saugos, higienos normų, ekstremalių situacijų valdymo plano reikalavimų ir kitų 

vidaus dokumentų, bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymo.  

5.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ kompiuterio programų paketu (MS Word, 

Outlook Express, MS Excel), Internet Explorer. 

 

III SKYRIUS 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO 

FUNKCIJOS 

 

6.  Bendrosios praktikos slaugytojo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. užtikrina klientų sveikatos priežiūrą Centre, bendradarbiauja su socialiniais 

darbuotojais, socialinių darbuotojų padėjėjais, masažuotojais, kineziterapeutais ir kitais 

specialistais; 
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6.2. tvarko klientų sveikatos dokumentaciją, teikia statistikos ir kitus privalomosios 

atskaitomybės duomenis teisės aktų nustatyta tvarka; 

6.3. teikia klientams/darbuotojams pirmąją medicinos pagalbą; 

6.4. nuolatinai stebi klientų psichinės ir fizinės sveikatos (epilepsijos priepuolių, 

somatinių sutrikimų) būklės pokyčius, vertina neįgaliųjų sveikatos stiprinimo poreikius ir savirūpos 

išgales. Apie pastebėtus būklės pokyčius praneša kliento tėvams/globėjams, reikalui esant kviečia 

pirmąją pagalbą; 

6.5. pastebėjęs ūmius infekcinius ar kitokius klientų susirgimus, juos izoliuoja nuo kitų 

klientų ir nedelsiant apie susirgimą praneša susirgusiųjų tėvams/globėjams, infekcijos židinio 

atveju, praneša atitinkamoms įstaigoms 

6.6. užtikrina klientams, gydytojų paskirtų medikamentų savalaikį vartojimą; 

6.7. vykdo gyvybinių funkcijų (kraujo spaudimo, pulso ir kt.) matavimus ir stebėjimus; 

6.8. prižiūri maitinimo organizavimo vykdymą, maisto kokybę, reikalui esant teikia 

pastabas maitinimo paslaugos tiekėjui; 

6.9. kasdien veda klientų lankomumo ir maitinimo žiniaraštį, surinktus duomenis 

pateikia maitinimo paslaugų tiekėjui; 

6.10. veda trumpalaikės socialinės globos grupės klientų lankomumo apskaitą, 

surinktus duomenis už praėjusį mėnesį pateikia pavaduotojui socialiniam darbui; 

6.11. užtikrina klientų orumą, gerus tarpusavio santykius grindžiamus pagarbos, 

supratimo ir susitarimo principais; 

6.12. kultūringai bendrauja su klientais, tėvais/globėjais, kolegomis.  

6.13. apie kito darbuotojo neetišką elgesį kliento atžvilgiu praneša pavaduotojui 

socialiniam darbui arba direktoriui; 

6.14. sudaro sveikatai palankią aplinką, prižiūri Centro patalpų higieninę būklę, atlieka 

nuolatinius patalpų higienos būvio patikrinimus; 

6.15. žino darbui būtinų asmeninių apsaugos priemonių naudojimo ir priežiūros 

taisykles, darbo įrankių, priemonių, pagalbinių priemonių naudojimo ir priežiūros taisykles; 

6.16. organizuoja Centro darbuotojų mokymus privalomųjų higienos įgūdžių, 

pirmosios medicininės pagalbos mokymo programose; 

6.17. propaguoja sveiką gyvenseną, sveikatos ugdymą ir ligų profilaktiką. Organizuoja 

įvairius sveikatingumo renginius, pokalbius, paskaitas; 

6.18. užtikrina ir žurnale fiksuoja Centro darbuotojų savalaikį sveikatos pasitikrinimą, 

saugo ir prižiūri asmens medicinines knygeles;  

6.19. prižiūri pirmosios medicinos pagalbos vaistinėles grupėse ir specialistų 

kabinetuose – jas periodiškai papildo ir atnaujina, išima vaistinius preparatus, kurių galiojimo laikas 

pasibaigęs; 

6.20. rūpinasi klientų su sunkia negalia slaugymu, seka jų sveikatos būklės 

pasikeitimus, atlieka pragulų profilaktiką, esant šiltam orui, organizuoja gulinčių klientų išnešimą, 

išvežimą į lauką, dalyvauja jų maitinime; 

6.21. tobulina savo profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka; 

6.22. užtikrina su neįgaliojo sveikata susijusios informacijos kaupimą ir 

konfidencialumą; 

7. Negalėdamas ateiti į darbą dėl rimtų pateisinamų priežasčių apie tai praneša 

direktoriui, pavaduotojui socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems 

klausimams.  

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

8. Bendrosios praktikos slaugytojas atsako už: 

8.1. pareigybės aprašyme nurodytų pareigų tinkamą vykdymą, jam pavestų užduočių 

atlikimą laiku; 
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8.2. kvalifikuotą pirmosios medicininės pagalbos suteikimą;  

8.3. piktybiškai padarytą materialinę žalą;  

8.4. profesinės etikos laikymąsi ir konfidencialios informacijos saugojimą. 

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą bendrosios praktikos slaugytojas atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

 

_______________________ 

 

 

Parengė 

Pavaduotoja socialiniam darbui   Aušra Motuzaitė 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti: 

 

___________________________________________________________________________ 

           (vardas, pavardė, parašas, data) 
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