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JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SLAUGYTOJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Slaugytojo padėjėjas priskiriamas kvalifikuoto darbuotojo pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – C, kuriam būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir/ar įgyta
profesinė kvalifikacija bei turintis Slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją.
3. Pareigybės paskirtis - dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, bendradarbiauti su sveikatos
priežiūros specialistais ir kitais asmenimis.
4. Pareigybės darbo sritis – socialinės globos namų veiklos įgyvendinimas globos namų gyventojų
sveikatos priežiūros srityje.
5. Slaugytojo padėjėjas 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 ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir/ar įgyta profesinė kvalifikacija;
6.2. turi būti įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją ( Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta -
360 val. mokymų programa).
7. Slaugytojo padėjėjas turi gebėti savarankiškai:
7.1.  rinkti duomenis:
7.1.1. sverti pacientą, matuoti ūgį;
7.2.1.matuoti kitas paciento kūno apimtis.
7.2. teikti pagalbą atliekant procedūras ir slaugant pacientą:
7.2.1. įvertinęs paciento individualius poreikius, rūpinti jo laisvalaikiu, bendrauti pagal pagrindinius
slaugos principus.
7.3. Dalyvauti paciento maitinime:
7.3.1. surinkti maitinimo indus.
7.4. Užtikrinti higienines paciento reikmes:
7. 4. 1. mokyti pacientą asmens higienos;
7. 4. 2. kloti gulinčio paciento lovą, keisti rūbus bei patalynę;
7. 4. 3. prižiūrėti lytinių ir šalinimo organų švarą;
7. 4. 4. rūpintis burnos švara, valyti dantis, prižiūrėti dantų protezus;
7. 4. 5. rūpintis akių švara;
7. 4. 6. rūpintis nosies ir ausų švara;
7. 4. 7. Rūpintis kūno švara: prausti gulinčius lovoje, duše, maudyti vonioje ir užtikrinti saugumą;
7. 4. 8. rūpintis plaukų švara, atlikti higieninį manikiūrą.
7.5. Tvarkyti sekretus ir išskyras:
7. 5. 1. keisti šlapimo surinktuvus;
7. 5. 2. daryti valomąsias klizmas;
7. 5. 3. paduoti basoną ir apiplauti paciento tarpvietę po tuštinimosi;
7. 5. 4. padėti pacientui tualete ir naudojantis tualeto kėde.
7.6. Teikti pagalba judant:
7. 6. 1. padėti judėti, keisti padėtį stovint, sėdint ar gulint;
7. 6. 2. padėti atsistoti ir atsisėsti į vežimėlį-kėdę;
7. 6. 3. padėti pacientui naudotis specialiais įtvarais, ramentais, lazdomis, kitomis priemonėmis
(išskyrus protezus);



7. 6. 4. padėti naudotis liftu;
7. 6. 5. skatinti ir padrąsinti pacientą judėti;
7. 6. 6. vesti pacientą pasivaikščioti arba lydėti jį.
8. Slaugytojo padėjėjas su slaugytojo priežiūra turi gebėti:
8. 1. rinkti duomenis;
8. 1. 1. matuoti paciento kūno temperatūrą;
8. 1. 2. skaičiuoti, stebėti paciento pulsą;
8. 1. 3. stebėti paciento odos spalvą;
8. 1. 4. stebėti paciento kvėpavimą.
8. 2. Teikti pagalba atliekant procedūras ir slaugant pacientą:
8. 2. 1. dalyvauti atliekant įvairius tyrimus, bandinius;
8. 2. 2. uždėti garstyčių trauklapius, taures, pavilgus, ledo pūslę, termoforą;
8. 2. 3. padėti paruošti pacientą gydymo ir diagnostikos procedūroms bei operacijoms;
8. 2. 4. reaguoti į paciento signalus;
8. 2. 5. rūpintis mirštančiais pacientais bei jų artimaisiais;
8. 2. 6. stebėti pacientą pagal slaugos specialisto nurodymus;
8. 2. 7. prižiūrėti neramius, be sąmonės pacientus;
8. 2. 8. stebėti infuzijas;
8. 2. 9. padėti slaugyti karščiuojančius pacientus;
8.2.10. padėti paruošti ir atlikti pacientui reabilitacines procedūras.
8. 3. Dalyvauti maitinime:
8. 3. 1. padėti maitinant zondu;
8. 3. 2. maitinti ar padėti valgyti;
8. 3. 3. paduoti gėrimą, sugirdyti skysčius.
8. 4. Užtikrinti higienines paciento reikmes:
8. 4. 1. kloti gulinčio paciento lovą, keisti rūbus bei patalynę.
8. 5. Tvarkyti sekretus ir išskyras:
8. 5. 1. surinkti paprastus bandinius tyrimams (išmatų, šlapimo, skreplių, skrandžio ir kt.), pakuoti ir
gabenti juos į laboratoriją;
8. 5. 2. klizmuoti;
8. 5. 3. prižiūrėti kateterį ir stebi diurezę;
8. 5. 4. prižiūrėti vemiantį pacientą;
8. 5. 5. prižiūrėti zonduojamą pacientą;
8. 5. 6. prižiūrėti drenuojamą pacientą;
8. 5. 7. stebėti tuštinimąsi ir šlapinimąsi.
8. 6. Teikti pagalbą judant:
8. 6. 1. guldyti pacientą į lovą ir kelti iš jos, padėti ypatingais atvejais (kai pacientas nesąmoningas,
jo negalima judinti ir kt.);
8. 6. 2. padėti pacientui naudotis protezais.
9. Slaugytojo padėjėjas vykdo visus BP slaugytojo nurodymus.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

10. Slaugytojo padėjėjas privalo vykdyti šias funkcijas:
10.1. padeda slaugos specialistui rinkti duomenis, kurių reikia individualiai ir komandinei slaugai;
10.2. savarankiškai arba vadovaujant slaugos specialistui slaugo gyventojus;
10.3. bendradarbiauja su slaugos specialistu bei kitais darbuotojais;
10.4. paruošia ir prižiūri slaugos priemones, kurių reikia slaugos darbams atlikti;
10.5. esant reikalui lydi gyventoją į asmens sveikatos priežiūros ir kitas įstaigas;
10.6. kiti medicininiai techniniai darbai.

IV. ATSAKOMYBĖ



11. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
11.1. už savalaikį aukščiau išvardintų uždavinių ir pareigų vykdymą.
11.2. už tvarką ir švarą darbo vietoje.
11.3. už gyventojų saugumą.
11.4. už gautos informacijos apie gyventoją konfidencialumą.
11.5. už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų
vykdymą.
11.6. už padarytas profesines ir etikos klaidas, aplaidumą ar netinkamai atliktas pareigas atsako
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
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Susipažinau:
_______________________ ___________________
(Vardas ir pavardė) ( parašas, data)


