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PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono paramos šeimai centro
direktorės 2007-06-28 įsakymu Nr.(1.4)-O-25

KLAIPĖDOS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO SLAUGYTOJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono paramos šeimai centro (toliau – įstaigos) slaugytojo
padėjėju gali dirbti asmuo, išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo
programą ir įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją.
2. Slaugytojo padėjėjas vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstaigos darbo tvarkos
taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
3. Slaugytojo padėjėjas tiesiogiai pavaldus įstaigos slaugytojui, su kuriuo kartu įgyvendina
slaugos planą. Už konkretų atliktą darbą ar pavedimo įvykdymą slaugytojo padėjėjas
atsiskaito kartu dirbančiam slaugytojui.
4. Slaugytojo padėjėją priima į darbą ir atleidžia iš darbo įstaigos direktorius.
II. FUNKCIJOS
5. Slaugytojo padėjėjas, įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, teikdamas dienos socialinės
globos paslaugas:
5.1. padeda slaugytojui rinkti svarbiausius duomenis, kurių reikia individualiai ir komandinei
slaugai;
5.2. savarankiškai arba vadovaujant slaugytojui slaugo dienos socialinės globos paslaugų
gavėjus (toliau–asmenis);
5.3. bendradarbiauja su slaugytoju, kitais įstaigos darbuotojais, teikiančiais socialines paslaugas
bei su kitų įstaigų sveikatos priežiūros specialistais;
5.4. paruošia ir prižiūri slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti.
6. Slaugytojo padėjėjo veiklos sritys:
6.1. higieninių asmens reikmių užtikrinimas;
6.2. rūpinimasis asmeniu;
6.3. asmens maitinimas;
6.4. asmens išskyrų ir sekretų tvarkymas;
6.5. pagalba judant;
6.6. techniniai darbai.
7. Slaugytojo padėjėjas turi:
7.1. Išmanyti:
7.1.1. žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus;
7.1.2. slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje;
7.1.3. ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti.
7.2. Mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus.
7.3. Žinoti:
7.3.1. aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, mokėti pasigaminti ir naudoti dezinfekcinius
tirpalus pagal HN 39 reikalavimus;
7.3.2. mirštančių asmenų slaugos ypatybes.
III. PAREIGOS
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8. Slaugytojo padėjėjas privalo:
8.1. padėti asmeniui apsirengti bei nusirengti (1);
8.2. Rinkti duomenis:
8.2.1. pasverti asmenį, pamatuoti jo ūgį (1);
8.2.2. pamatuoti kitas asmens kūno apimtis (1);
8.2.3. pamatuoti asmens kūno temperatūrą (2);
8.2.4. atlikti dinamometriją (2);
8.2.5. skaičiuoti, stebėti asmens pulsą (2);
8.2.6. stebėti asmens odos spalvą (2);
8.2.7. stebėti asmens kvėpavimą (2);
8.3. Suteikti pagalbą atliekant procedūras ir slaugant asmenį:
8.3.1. dalyvauti atliekant įvairius tyrimus, bandinius (2);
8.3.2. uždėti garstyčių trauklapius, taures, pavilgus, ledo pūslę, termoforą (2);
8.3.3. padėti paruošti asmenį gydymo ir diagnostikos procedūroms bei opercijoms (2);
8.3.4. prižiūrėti kateterį ir stebėti diurezę (2);
8.3.5. reaguoti į asmens signalus (2);
8.3.6. rūpintis mirštančiais asmenimis bei jų artimaisiais (2);
8.3.7. stebėti asmenį pagal slaugos specialisto nurodymus (2);
8.3.8. prižiūrėti neramius, be sąmonės asmenis (2);
8.3.9. stebėti infuzijas (2);
8.3.10. padėti slaugyti karščiuojančius asmenis (2);
8.3.11. padėti paruošti ir atlikti asmeniui reabilitacines procedūras (2);
8.3.12. įvertinęs asmens individualius poreikius, rūpintis jo laisvalaikiu, bendrauti pagal
pagrindinius slaugos principus (2);
8.4. Maitinti:
8.4.1. padėti maitinant zondu (2);
8.4.2. maitinti ar suteikti pagalbą valgant (2);
8.4.3. paduoti gėrimą, sugirdyti skysčius (2);
8.4.4. surinkti maitinimo indus (1).
8.5. Užtikrinti higienines asmens reikmes:
8.5.1. mokyti asmenį asmens higienos (2);
8.5.2. pakloti vaikščiojančio asmens lovą, pakeisti drabužius bei patalynę (1);
8.5.3. pakloti gulinčio asmens lovą, pakeisti drabužius bei patalynę (2);
8.5.4. prižiūrėti lytinių ir šalinimo organų švarą (1);
8.5.5. rūpintis burnos švara, valyti dantis, prižiūrėti dantų protezus (1);
8.5.6. rūpintis akių švara (1);
8.5.7. rūpintis kūno švara: prausti gulinčius lovoje, maudyti duše, vonioje ir užtikrinti saugumą
(1);
8.5.8. rūpintis plaukų švara, atlikti higieninį manikiūrą (2);
8.5.9. skusti plaukuotas kūno dalis (2);
8.6. Tvarkyti sekretus ir išskyras:
8.6.1. surinkti paprastus bandinius tyrimams (išmatų, šlapimo, skreplių, skarndžio ir kt.),
pakuoti ir gabenti juos į laboratoriją (2);
8.6.2. keisti šlapimo surinktuvus (1);
8.6.3. daryti valomąsias klizmas (1);
8.6.4. paduoti basoną ir apiplauti asmens tarpvietę po tuštinimosi (1);
8.6.5. padėti asmeniui tualete ir naudotis tualetine kėde (1);
8.6.6. prižiūrėti kateterį ir stebėti diurezę (2);
8.6.7. prižiūrėti vemiantį asmenį (2);
8.6.8. prižiūrėti zonduojamą asmenį (2);
8.6.9. prižiūrėti drenuojamą asmenį (2);
8.6.10. stebėti tuštinimąsį ir šlapinimąsį (2);
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8.7. Suteikti pagalbą judant:
8.7.1. paguldyti asmenį į lovą ir pakelti iš jos, padėti ypatingais atvejais (kai asmuo
nesąmoningas, jo negalima judinti ir kt.) (2);
8.7.2. padėti judėti, keisti padėtį stovint, sėdint, gulint (1);
8.7.3. padėti atsistoti ir atsisėsti į vežimėlį, kėdę (1);
8.7.4. padėti asmeniui naudotis specialiais įtvarais, ramentais, lazdomis, kitomis priemonėmis
(išskyrus protezus) (1);
8.7.5. padėti asmeniui naudotis protezais (2);
8.7.6. skatinti ir padrąsinti asmenį judėti (2);
8.7.7. vesti asmenį pasivaikščioti arba jį lydėti (1);
8.8. Atlikti techninius darbus:
8.8.1. reguliuoti lovą (1);
8.8.2. atlikti pasiuntinio funkciją (1);
8.8.3. ruošti tvarsliavą (2);
8.8.4. tvarkyti mirusiuosius (2).
8.9. Vykdyti kitus slaugos specialisto nurodymus.
9. Slaugytojo padėjėjo darbas pagal savarankiškumo laipsnį yra dvejopas (žr. priedą):
9.1. savarankiškas darbas (1);
9.2. darbas slaugos specialisto priežiūroje (2).
IV. TEISĖS
10. Slaugytojo padėjėjas turi teisę:
10.1.
gauti atliekamam darbui reikalingas priemones;
10.2.
kelti kvalifikaciją;
10.3.
dalyvauti įstaigos personalo dalykiniuose pasitarimuose.
V. ATSAKOMYBĖ
11. Slaugytojo padėjėjas už savo veiksmus, profesines, etines klaidas, asmenims padarytą žalą
atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
__________________________________________

Susipažinau
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1 PRIEDAS (privalomasis)
DARBŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL SAVARANKIŠKUMO LAIPSNĮ
1. SAVARANKIŠKAI ATLIEKAMAS DARBAS

- antropometrinių duomenų rinkimas;
- reagavimas į asmens ,,signalus” ir asmens daiktų priežiūra;
- basono padavimas ir asmens tarpvietės apiplovimas po tuštinimosi;
- bendravimas su asmeniu ir jo artimaisiais;
- galvos plaukų plovimas (taip pat ir lovoje);
- pasiuntinio darbas;
- lytinių ir šalinimo organų priežiūra;
- lovos reguliavimas;
- maitinimo indų surinkimas;
- kasdieninė nosies ir ausų priežiūra;
- kasdieninė akių priežiūra;
- kasdieninė burnos priežiūra, dantų valymas, dantų protezų priežiūra, burnos skalavimas bei
valymas;
- kasdieninė kūno priežiūra, asmenų prausimas lovoje, duše, maudymas vonioje;
- asmenų drabužių, patalynės keitimas, lovos klojimas;
- asmens lydėjimas į įvairias įstaigas;
- pagalba asmeniui keičiant padėtį, atsikeliant ir atsigulant į lovą, apsirengiant ir nusirengiant;
- pagalba asmeniui atsistojant ir atsisėdant į kėdę, vežimėlį;
- pagalba naudojantis specialiais įtvarais, ramentais, lazdomis, kitomis priemonėmis (išskyrus
protezus);
- pagalba naudojantis liftu;
- pagalba mokantis vaikščioti;
- pagalba einant pasivaikščioti;
- pagalba asmeniui realizuojant individualius sugebėjimus;
- plaukų priežiūra, manikiūras;
- rūpinimasis asmens asmeniniais daiktais;
- rūpinimasis asmens laisvalaikiu;
- šlapimo surinktuvo pakeitimas;
- valomosios klizmos darymas;
- pagalba tualete.
2. DARBAS SLAUGOS SPECIALISTO PRIEŽIŪROJE
- bendras asmens stebėjimas (odos, išvaizdos, reakcijos);
- maisto padavimas, maitinimas, pagalba valgant;
- globa ir patarimai slaugant asmenį;
- gėrimo padavimas, skysčių sugirdymas;
- garstyčių trauklapių, taurių, pavilgų, ledo pūslės, termoforo uždėjimas;
- dinamometrija;
- kūno temperatūros matavimas;
- kvėpavimo stebėjimas;
- asmens mokymas naudotis tualetu ruošiantis šlapimo, išmatų ir kitų mėginių paėmimui tirti;
- asmens guldymas į lovą ir kėlimas iš jos, taip pat pagalba ypatingais atvejais (kai asmuo be
sąmonės, jo negalima judinti);
- gulinčio asmens drabužių bei patalynės keitimas;
- vemiančio asmens priežiūra;
- asmens paruošimas gydymo ir diagnostikos procedūroms bei operacijoms;
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- pagalba asmeniui naudojantis protezais;
- paprastų bandinių tyrimams (išmatų, šlapimo, skreplių) ėmimas, bandinių pakavimas ir
gabenimas į laboratoriją;
- plaukuotų kūno dalių skutimas;
- pulso stebėjimas;
- reagavimas į asmens signalus;
- skrandžio zondo priežiūra;
- neramių, be sąmonės asmenų stebėjimas;
- šlapimo ir išmatų surinkimas (esant patologijai);
- tuštinimosi ir šlapinimosi stebėjimas;
- dreno priežiūra;
- infuzijos stebėjimas;
- dalyvavimas maitinant zondu;
- karščiuojančių asmenų slaugymas;
- pagalba ruošiant ir atliekant reabilitacines procedūras;
- kateterio priežiūra ir diurezės stebėjimas;
- klizmavimas;
- pagalba atliekant įvairius tyrimus;
- rūpinimasis mirštančiaisiais bei mirusiųjų artimaisiais;
- mirusiųjų sutvarkymas.
______________

