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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 turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika.
7. Bendrosios praktikos 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.
8. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kompetenciją apibrėžiančios žinios, gebėjimai ir
įgūdžiai yra nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d.
įsakymu Nr. V-591 (aktuali redakcija) patvirtintoje Lietuvos medicinos normoje MN 28:2019
„Bendrosios praktikos slaugytojas‘.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

9. Bendrosios praktikos slaugytojas privalo:
9.1. kvalifikuotai ir kokybiškai teikti būtinąją medicinos pagalbą;
9.2. rekomenduoti ir dalyvauti organizuojant ligų ir sveikatos sutrikimų profilaktikos priemones

bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
9.3. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka, laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos
praktikos – sąlygų:
9.4. naudoti tik teisės aktų, reguliuojančių medicinos priemonių (prietaisų) naudojimą,

reikalavimus atitinkančias medicinos priemones (prietaisus), išskyrus kituose teisės aktuose
nustatytas išimtis; užtikrinti, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų naudojamos šiame
papunktyje nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone
(prietaisu) pateikiama informacija;



9.5. tvarkyti slaugos dokumentaciją ir teikti statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės
duomenis teisės aktų nustatyta tvarka;
9.6. laikytis globos namų nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, asmens sveikatos priežiūros padalinio

nuostatų reikalavimų ir šio pareigybės aprašymo;
9.7. vykdyti privalomąsias sveikatos programas, saugos darbe taisyklių ir higienos normų

reikalavimus;
9.8. laikytis slaugytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti, saugoti

profesinę paslaptį ir visą informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia; kitiems asmenims teikti
informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai
atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka;
9.9. pastebėjęs kito sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą, nedelsiant informuoti tą

klaidą padariusį asmenį ir jo tiesioginį vadovą;
9.10. pranešti kompetentingoms įstaigoms apie įtariamas užkrečiamąsias ligas, apsinuodijimus,

mirties atvejus Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių tokios informacijos teikimą,
nustatyta tvarka;
9.11. pranešti teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms apie sužalotus ar smurtą patyrusius

asmenis, kuriems dėl nusikalstamos veikos galėjo būti padaryta žala, Lietuvos Respublikos teisės
aktų, reguliuojančių tokios informacijos teikimą, nustatyta tvarka;
9.12. laiku informuoti gydytoją apie paciento sveikatos būklės pokyčius, komplikacijas, vartojamų

vaistų nepageidaujamą poveikį ar kitaip pablogėjusią sveikatą;
9.13. rūpintis silpnų ir sunkiai sergančių gyventojų slaugymu, sekti jų sveikatos būklės

pasikeitimus, atlikti pragulų profilaktiką, esant šiltam orui, organizuoti gulinčių gyventojų išvežimą
į lauką, dalyvauti jų maitinime;
9.14. įvertinti gyventojų slaugos poreikį, rezultatus, pagal tai koreguoti slaugos planą;
9.15. laiku pasiimti iš vyriausiojo slaugytojo–slaugos administratoriaus vaistus, tvarsliavą,

injekcijoms skirtas priemones;
9.16. esant reikalui lydėti pacientą į asmens sveikatos priežiūros ir kitas įstaigas;
9.17. kontroliuoti savo skyriaus sanitarinį stovį, gyventojų maudymą, patalpų dezinfekavimą,

skiedinių panaudojimą;
9.18. 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;
9.19. palaikyti ryšius su pacientų artimaisiais, mirus pacientui, pranešti jo artimiesiems;
9.20. 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;
9.21. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
9.22. tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
9.23. rūpintis savo estetine išvaizda, laikytis darbo drausmės, dirbti pagal sudarytą grafiką;
9.24. tikrintis sveikatą, turėti pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių atestavimo pažymėjimus;
9.25. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo

priemones:
9.26. nepriimti kyšių ir elgtis taip, kad savo veiksmais neprovokuotų paciento, jo artimųjų,

giminaičių ar kitų paciento atstovų, duoti kyšį;
9.27. vykdyti ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, vyriausiojo slaugytojo–slaugos

administratoriaus, gydytojo pavedimus, susijusius su darbine veikla.

IV. ATSAKOMYBĖ

10. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
10.1. už savalaikį aukščiau išvardintų pareigų vykdymą.



10.2. už tvarką ir švarą darbo vietoje.
10.3. už gyventojų saugumą.
10.4. už gautos informacijos apie gyventoją konfidencialumą.
10.5. už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų
vykdymą.
10.6. 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)


