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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 PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono paramos šeimai centro (toliau – įstaigos) slaugytoju
gali dirbti asmuo, įgijęs slaugos studijų baigimo diplomą, taip pat bendrosios praktikos ir
(ar) atitinkamą specialiosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios praktikos
slaugytojo licenciją verstis bendrąja slaugos praktika.
2. Slaugytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstaigos darbo, vidaus tvarkos
taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
3. Slaugytojas tiesiogiai pavaldus įstaigos socialiniam darbuotojui, atsakingam už dienos
socialinės globos paslaugų teikimo organizavimą.
4. Slaugytoją priima į darbą ir atleidžia iš darbo įstaigos direktorius.
II. FUNKCIJOS
5. Slaugytojas turi žinoti:
5.1. nacionalinės sveikatos politikos nuostatas;
5.2. pagrindinius šalies sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;
5.3. visuomenės sveikatos priežiūrą;
5.4. sveikatos stiprinimą ir ligų profilaktiką;
5.5. slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
5.6. slaugos vadybos principus;
5.7. saugos ir sveikatos instrukcijas;
5.8. higienos normų reikalavimus;
5.9. dienos socialinės globos paslaugų gavėjo (toliau – asmens) ir aplinkos priežiūros
reikalavimus;
5.10.
fiziologinius, anatominius, psichologinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus;
5.11.
tiesioginės ir netiesioginės slaugos tikslus, būdus, slaugos teorijas bei slaugymo
modelius;
5.12.
ligų etiologiją ir patogenezę;
5.13.
dažniausiai pasitaikančių organizmo sistemų ligų simptomus, plitimo būdus, bei
galimas komplikacijas;
5.14.
vaistų veikimo mechanizmą, poveikį organizmui, patekimo į jį būdus, farmakologinę
sąveiką, kontraindikacijas bei atsargumo priemones;
5.15.
vaistų laikymo taisykles, vartojimo būdus;
5.16.
mitybos mokslo pagrindus;
5.17.
pagrindinius reabilitacijos principus, metodus ir priemones;
5.18.
pagrindinius ligų diagnostikos metodus ir asmens parengimą ištyrimui;
5.19.
bendruosius ligų rizikos veiksnius;
5.20.
labiausiai paplitusių ligų ir žalingų įpročių prevencijos pagrindus.
6. Slaugytojas turi suprasti:
6.1. socialinių, kultūrinių, ekonominių, istorinių ir/ar politinių veiksnių įtaką žmogaus sveikatai;
6.2. mokymo, profesinės etikos, bendravimo ir bendradarbiavimo įtaką slaugos kokybei.
7. Slaugytojas turi gebėti:
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7.1. bendrauti ir bendradarbiauti su asmenimis bei jų šeimos nariais, sveikatos priežiūros
specialistais, kitais įstaigos darbuotojais, kitomis institucijomis, turinčiomis įtakos žmogaus
sveikatai;
7.2. mokyti asmenis, šeimas ir grupes tausoti, palaikyti ir stiprinti sveikatą;
7.3. skleisti profesinę slaugymo patirtį;
7.4. atpažinti ir įvertinti pagrindinius gyvybinių funkcijų sutrikimo požymius;
7.5. įvertinti slaugos poreikį ir individualizuoti slaugą;
7.6. įvertinti ir aprašyti paskirtos gydymo procedūros poveikį asmens organizmui;
7.7. atpažinti ir įvertinti šalutines (patologines) asmens organizmo reakcijas į paskirtą gydymą.
8. Slaugytojas turi mokėti:
8.1. planuoti slaugymą, analizuoti ir įvertinti slaugymo veiksmingumą;
8.2. planuoti, analizuoti ir taikyti slaugos tyrimo rezultatus;
8.3. spręsti slaugos vadybos problemas;
8.4. parengti instrumentus, aplinką, asmenis įvairiems diagnostiniams tyrimams;
8.5. paimti organizmo audinių ir skysčių laboratoriniams bandiniams;
8.6. tiksliai ir metodiškai vykdyti paskirtas gydomąsias slaugos ir diagnostikos procedūras pagal
gydytojų paskyrimus ir savarankiškai atlikti procedūras, nurodytas 2-ame priede;
8.7. suteikti pirmąją ir skubią medicinos pagalbą savo kompetencijos ribose gyvybei pavojingų
būklių bei traumų atvejais (1 priedas);
8.8. pildyti įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintą slaugos dokumentaciją.
III. PAREIGOS
9. Slaugytojas privalo:
9.1. organizuoti ir įgyvendinti slaugą bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros, socialinį darbą
dirbančiais specialistais, socialinių paslaugų gavėjais ir (ar) šeima;
9.2. organizuoti, kad būtų laiku ir tinkamai asmeniui paduoti gydytojo paskirti vaistai, garsiai
perskaitant paduodamo vaisto pavadinimą, paaiškinant, kodėl gydytojas paskyrė šiuos
vaistus, jų poveikį, galimą pašalinį poveikį;
9.3. esant indikacijų, suteikus ambulatorinę pagalbą, asmenis nukreipti pas bendrosios praktikos
gydytoją, apylinkės terapeutą ar pediatrą;
9.4. laiku ir tinkamai atlikti paskirtas gydymo ir diagnostines procedūras, paaiškinant socialinių
paslaugų gavėjui ir (ar) jo šeimai atlikimo būdus, pasiruošimą, galimas komplikacijas,
stebėti asmens savijautą po procedūrų, užpildyti reikiamus dokumentus apie atliktą darbą;
9.5. stebėti asmens elgesį, jo sveikatos fizinę, psichinę, socialinę būklę, atkreipti dėmesį į
nebūdingus požymius ir numatyti, kokią patologiją gali reikšti šie ženklai, simptomai,
reakcija, skubiai informuoti apie tai gydytoją;
9.6. teikti pirmąją ir skubią medicininę pagalbą savo kompetencijos ribose, tinkamai reaguoti į
gyvybei pavojingas organizmo būkles (1 priedas);
9.7. prireikus kviesti kitas specialiąsias tarnybas;
9.8. prireikus imtis neatidėliotinų priemonių ir informuoti gydytoją, įstaigos socialinį
darbuotoją, atsakingą už dienos socialinės globos paslaugų organizavimą, įstaigos
direktorių;
9.9. darbe vykdyti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
9.10.
laikytis darbo, vidaus tvarkos taisyklių;
9.11.
vykdyti saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;
9.12.
laikytis profesinės etikos reikalavimų;
9.13.
darbe vykdyti asmens higienos reikalavimus;
9.14.
nustatyta tvarka tikrintis sveikatą;
9.15.
pastebėjus kito darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas, klaidą atliekant
procedūras, paduodant vaistus, maistą, nedelsiant informuoti tą klaidą padariusį asmenį ir
įstaigos socialinį darbuotoją, atsakingą už dienos socialinės globos paslaugų organizavimą,
įstaigos direktorių;
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9.16.
mokyti socialinių paslaugų gavėjus, šeimas, bendruomenę saugoti ir prižiūrėti
sveikatą, sveikos gyvensenos;
9.17.
dirbti komandoje, bendradarbiauti su kitomis institucijomis;
9.18.
atsiskaityti už atliekamus slaugos veiksmus, rezultatus įstaigos socialiniam
darbuotojui, atsakingam už dienos socialinės globos paslaugų organizavimą, įstaigos
direktoriui;
9.19.
plėtoti slaugos praktiką;
9.20.
tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
9.21.
dalyvauti slaugos praktikos tyrinėjimuose;
9.22.
vykdyti kitus įstaigos socialinio darbuotojo, atsakingo už dienos socialinės globos
paslaugų organizavimą, direktoriaus nurodymus.
IV. TEISĖS
10. Slaugytojas turi teisę:
10.1.
verstis bendrąja slaugos praktika Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.2.
tęsti studijas aukštojoje mokykloje, persikvalifikuoti, įgyti mokslinius laispnius;
10.3.
atsisakyti teikti slaugos paslaugas, gydomąsias ar diagnostines procedūras,
prieštaraujančias profesinei etikai, jeigu tai nekelia pavojaus asmens gyvybei ir sveikatai;
10.4.
gauti darbui būtiną ir reikalingą informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka;
10.5.
dalyvauti slaugos mokslo ir praktikos tyrinėjimuose;
10.6.
praktinę patirtį ir įgūdžius perduoti slaugytojo padėjėjams bei kitiems slaugos
specialistams;
10.7.
tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.8.
dalyvauti slaugytojo profesinėje veikloje;
10.9.
gauti saugos ir sveikatos darbe priemones.
V. ATSAKOMYBĖ
11. Slaugytojas atsako už:
11.1. padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos
reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
11.2. įstaigos direktoriaus nurodymų, šiame pareigybės aprašyme nurodytų reikalavimų,
funkcijų, pareigų vykdymą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Slaugytojas savo profesinėje veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais,
profesinės etikos reikalavimais ir šiuo pareigybės aprašymu.
__________________________________________

