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JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ BENDROSIOS PRAKTIKOS
SLAUGYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Bendrosios praktikos slaugytojas priskiriamas specialisto pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – B, kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis ar jam
prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas, arba aukštesnysis išsilavinimas,
arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ar jam prilygintos medicinos
mokyklos slaugos studijos bei turintis bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.
3. Pareigybės paskirtis - dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, bendradarbiauti su kitais
specialistais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistais ir kitais asmenimis.
4. Pareigybės darbo sritis – socialinės globos namų veiklos įgyvendinimas globos namų gyventojų
sveikatos priežiūros srityje.
5. Bendrosios praktikos slaugytojas tiesiogiai pavaldus vyriausiajam slaugytojui – slaugos
administratoriui.
II . SPECIALŪS REIKALAVIMAI (KOMPETENCIJOS) ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.Turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios
slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika.
7. Bendrosios praktikos slaugytojas turi žinoti:
7.1. nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas;
7.2. sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;
7.3. asmens sveikatos priežiūros specialistų komandinio darbo ir komandos formavimo principus;
7.4. sveikatos stiprinimo principus ir ligų profilaktiką;
7.5. slaugos procesą, slaugos modelius;
7.6. darbuotojų saugos ir sveikatos principus;
7.7. higienos normų reikalavimus;
7.8. žmogaus organizmo sandarą, organų bei organų sistemų funkcijas;
7.9. įvairių amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus ir jų ypatumus;
7.10. dažniausiai pasitaikančių organizmo sistemų ligų simptomus, plitimo būdus ir galimas
komplikacijas;
7.11. medicinos prietaisų veikimo ir valdymo principus;
7.12. ėminių paėmimo ir gabenimo į laboratoriją tvarką;
7.13. vaistų farmakokinetikos ir farmakodinamikos pagrindus, vaistų laikymo taisykles ir
vartojimo būdus;
7.14. pagrindinius medicininės reabilitacijos principus, metodus ir priemones.
8. Bendrosios praktikos slaugytojas turi išmanyti:
8.1. socialinių, kultūrinių, ekonominių, istorinių ir (ar) politinių veiksnių įtaką žmogaus sveikatai;
8.2. profesinės etikos nuostatas;
8.3. žmogaus organizmo anatominius ir fiziologinius ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais;
8.4. bendras organizmo reakcijas į pažeidimą;
8.5. patologinius procesus, vykstančius žmogaus organizme;
8.6. specializuotos slaugos principus;
8.7. imunoprofilaktikos įtaką sveikatai;
8.8. skausmo valdymo principus.
9. Bendrosios praktikos slaugytojas turi mokėti:

9.1. atpažinti ligų simptomus, žinoti plitimo būdus, galimas komplikacijas;
9.2. nustatyti įvairaus amžiaus asmenų slaugos poreikius;
9.3. psichikos sveikatos sutrikimų turinčių pacientų slaugos ypatumus;
9.4. įvertinti slaugos veiksmų indikacijas ir kontraindikacijas;
9.5. medicinos prietaisų paruošimo dezinfekcijai ir sterilizacijai būdus.
10. Bendrosios praktikos slaugytojas turi gebėti:
10. 1. nustatyti įvairaus amžiaus asmenų slaugos poreikius;
10. 2. sudaryti individualų slaugos planą, jį koreguoti;
10. 3. atlikti slaugos veiksmus:
10.3.1. paruošti slaugytojo darbo vietą pagal aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
10.3.2. dirbti su medicinos prietaisais ir juos prižiūrėti;
10.3.3. paruošti tirpalus, skirtus valyti ir dezinfekuoti;
10.3.4. komplektuoti slaugos priemones;
10.3.5. paruošti pacientą diagnostiniams tyrimams, supažindinti su tyrimo eiga ir galimomis
komplikacijomis;
10.3.6. matuoti gliukozės kiekį kraujyje;
10.3.7. surinkti (paimti) šlapimo, išmatų, skreplių, skrandžio turinio mėginius diagnostiniam
ištyrimui;
10.3.8. įvertinti paciento higienos būklę;
10.3.9. atlikti odos ir jos priedų higieninę priežiūrą;
10.3.10. plauti makštį, atlikti makšties instiliacijas;
10.3.11. plauti ausis, akis;
10.3.12. valyti nosies landas;
10.3.13. prižiūrėti burnos ertmę;
10.3.14. maudyti pacientą;
10.3.15. vykdyti pragulų profilaktiką ir priežiūrą;
10.3.16. keisti paciento kūno padėtį;
10.3.17. transportuoti pacientą;
10.3.18. matuoti, vertinti ir registruoti kūno temperatūrą;
10.3.19. matuoti, vertinti ir registruoti kraujo spaudimą;
10.3.20. skaičiuoti, vertinti ir registruoti pulsą, kvėpavimo dažnį;
10.3.21. užrašyti EKG;
10.3.22. išsiurbti kvėpavimo takų sekretą;
10.3.23. prižiūrėti tracheostominį vamzdelį;
10.3.24. stebėti, vertinti ir dokumentuoti paciento diurezę;
10.3.25. atlikti injekciją (į odą, poodį, raumenis, veną);
10.3.26. paruošti antibiotikus injekcijoms / infuzijoms;
10.3.27. pasiruošti ir atlikti lašelinę infuziją, keisti tirpalus;
10.3.28. stebėti ir vertinti paciento skysčių balansą;
10.3.29. maitinti ir girdyti pacientą;
10.3.30. organizuoti maisto skirstymą ir jo pateikimą pacientui;
10.3.31. maitinti pacientą per zondą, stomą;
10.3.32. suteikti pagalbą vemiančiam pacientui;
10.3.33. klizmuoti pacientą;
10.3.34. parinkti ir naudoti pakišamuosius indus;
10.3.35. naudoti ir keisti sauskelnes;
10.3.36. skatinti šlapinimosi refleksą;
10.3.37. išdalyti, sugirdyti pacientams kietus ir (ar) skystus vaistus, stebėti jų poveikį, šalutines
organizmo reakcijas;
10.3.38. dokumentuoti vaistų suvartojimą;
10.3.39. dėti vaginalines, rektalines žvakutes;
10.3.40. lašinti lašus į akis, nosį, ausis;
10.3.41. tepti tepalus;
10.3.42. stabdyti išorinį kraujavimą;

10.3.43. uždėti kompresus ir pavilgus;
10.3.44. paruošti ir naudoti gydomąsias voneles;
10.3.45. uždėti šilumos ar šalčio aplikacijas;
10.3.46. tvarstyti, prižiūrėti žaizdas, išimti žaizdos siūlus;
10.3.47. prižiūrėti drenus;
10.3.48. nustatyti skausmo intensyvumą naudojant skausmo skales;
10.3.49. vadovaujantis gydytojo paskyrimais tiksliai ir metodiškai atlikti paskirtas procedūras
(intervencijas).
10.4. vertinti slaugos rezultatus;
10.5. dirbti asmens sveikatos priežiūros specialistų komandoje;
10.6. pildyti ir tvarkyti slaugos dokumentaciją, dirbti su įdiegtomis kompiuterinėmis
programomis;
10.7. susirasti, tvarkyti, kaupti, sisteminti ir perduoti informaciją;
10.8. vertinti ir registruoti sąmonės būklę;
10.9. suteikti pagalbą vemiančiam pacientui;
10.10. padėti sunkiai vaikštantiems pacientams eiti, jei reikia, panaudoti pagalbines priemones.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
11. Bendrosios praktikos slaugytojas privalo:
11.1. kvalifikuotai ir kokybiškai teikti būtinąją medicinos pagalbą;
11.2. pagal kompetenciją teikti būtinąją medicinos pagalbą;
11.3. teikti kokybiškas slaugos paslaugas;
11.4. tvarkyti slaugos dokumentaciją ir teikti statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės
duomenis teisės aktų nustatyta tvarka;
11.5. laikytis globos namų nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, asmens sveikatos priežiūros
tarnybos nuostatų reikalavimų ir šio pareigybės aprašymo;
11.6. vykdyti saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus;
11.7. laikytis slaugos profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
11.8. pastebėjęs kito sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą, nedelsdamas turi
informuoti tą klaidą padariusį asmenį ir jo tiesioginį vadovą;
11.9. teikti informaciją apie paciento sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;
11.10. esant reikalui lydėti gyventoją į asmens sveikatos priežiūros ir kitas įstaigas;
11.11. tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
11.12. laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos- sąlygų;
11.13. naudoti medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius
medicinos prietaisus, kurie instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis Medicinos
prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašu;
11.14. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
11.15. laiku pasiimti iš vyriausiojo slaugytojo vaistus, tvarsliavą, injekcijoms skirtas priemones;
11.16. rūpintis silpnų ir sunkiai sergančių gyventojų slaugymu, sekti jų sveikatos būklės
pasikeitimus, atlikti pragulų profilaktiką, esant šiltam orui, organizuoti gulinčių gyventojų
išnešimą į lauką, dalyvauti jų maitinime;
11.17. kontroliuoti savo skyriaus sanitarinį stovį, gyventojų maudymą, patalpų dezinfekavimą,
skiedinių panaudojimą;
11.18. palaikyti ryšius su gyventojų artimaisiais, mirus gyventojui, pranešti jo artimiesiems;
11.19. įvertinti gyventojų slaugos poreikį, rezultatus, pagal tai koreguoti slaugos planą;
11.20. priimant ir perduodant budėjimą, informuoti apie gyventojų sveikatos būklės pakitimus
ir kitus įvykius. Įvykus nelaimingiems atsitikimams, informuoti apie tai vyriausiąjį slaugytoją –
slaugos administratorių ir įstaigos administraciją;
11.21. rūpintis savo estetine išvaizda, laikytis darbo drausmės, dirbti pagal sudarytą grafiką
11.22. profilaktiškai tikrintis sveikatą, turėti pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių atestavimo
pažymėjimus; pasišalinus gyventojui iš globos namų nedelsiant informuoti apie tai vyriausiąjį
socialinį darbuotoją ir/ar vyriausiąjį slaugytoją – slaugos administratorių ir direktorių, reikalui
esant (savaitgaliais ir švenčių dienomis, po darbo valandų) organizuoti jo paiešką;

11.23. vykdyti ir kitus direktoriaus, vyriausiojo slaugytojo – slaugos administratoriaus,
gydytojo pavedimus, susijusius su darbine veikla.
IV. ATSAKOMYBĖ
12. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
12.1. už savalaikį aukščiau išvardintų uždavinių ir pareigų vykdymą.
12.2. už tvarką ir švarą darbo vietoje.
12.3. už gyventojų saugumą.
12.4. už gautos informacijos apie gyventoją konfidencialumą.
12.5. už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų
vykdymą.
12.6. už padarytas profesines ir etikos klaidas, aplaidumą ar netinkamai atliktas pareigas atsako
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
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