PATVIRTINTA
Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus
2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-188
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1.

Sveikatos priežiūros padalinio bendrosios praktikos slaugytojas yra Marijampolės

specialiųjų socialinės globos namų specialistų grupės darbuotojas.
2.

Pareigybės lygis – B.

3.

Pareigybės

paskirtis:

dirbti

savarankiškai

pagal

įgytą

kvalifikaciją,

glaudžiai

bendradarbiaujant su Socialinio darbo padalinio bei kitų padalinių darbuotojais.
4.

Sveikatos priežiūros padalinio bendrosios praktikos slaugytojas tiesiogiai pavaldus

Sveikatos priežiūros padalinio vadovui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Sveikatos priežiūros padalinio bendrosios praktikos slaugytojas, turi atitikti šiuos
reikalavimus:
5.1. Turėti biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties ar jam prilygintą aukštąjį
išsilavinimą.
5.2. Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.
5.3. Turėti ir naudoti spaudą, kuriam suteiktas numeris pagal Numerio sveikatos specialisto
spaudui suteikimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.
5.4. Gebėti savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais,
Lietuvos medicinos norma MN 28:2019, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m.
liepos 12 d. įsakymo Nr. V-828 redakcija) „Bendrosios praktikos slaugytojas“ bei Marijampolės
specialiųjų socialinės globos namų nuostatais ir Darbo tvarkos taisyklėmis.
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5.5. Pasižymėti asmeninėmis savybėmis, tokiomis kaip: atsakingumas, pareigingumas,
sąžiningumas, gailestingumas, gebėjimas išvengti konfliktų.
5.6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
5.7. Sveikatos priežiūros padalinio bendrosios praktikos slaugytojas turi žinoti:
5.7.1. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus;
5.7.2. asmens duomenų apsaugos principus;
5.7.3. naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdus, mokėti jomis naudotis;
5.7.4. slaugos procesą, slaugos modelius;
5.7.5. darbuotojų saugos ir sveikatos principus;
5.7.6. higienos normų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros bei socialinės globos
įstaigų veiklą, reikalavimus;
5.7.7. medicinos priemonių (prietaisų), reikalingų slaugos paslaugoms pagal Lietuvos medicinos
normoje nustatytą bendrosios praktikos slaugytojo kompetenciją teikti, veikimo principus;
5.7.8. vaistinių preparatų farmakokinetikos ir farmakodinamikos pagrindus, vaistinių preparatų
laikymo taisykles ir vartojimo būdus;
5.7.9. žmogaus organizmo sandarą, organų bei organų sistemų funkcijas;
5.7.10. įvairių amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus ir jų ypatumus;
5.7.11. dažniausiai pasitaikančių žmogaus organizmo sistemų ligų simptomus, plitimo būdus ir
galimas komplikacijas;
5.7.12. pagrindinius medicininės reabilitacijos principus, metodus ir priemones;
5.7.13. specializuotos slaugos principus.
5.8. Sveikatos priežiūros padalinio bendrosios praktikos slaugytojas turi išmanyti:
5.8.1. profesinės etikos nuostatas;
5.8.2. žmogaus organizmo anatominius ir fiziologinius ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais;
5.8.3. bendras organizmo reakcijas į patologiją;
5.8.4. patologinius procesus, vykstančius žmogaus organizme;
5.8.5. asmens sveikatos būklės pokyčius, sutrikimus, ligų plitimo būdus ir galimas
komplikacijas;
5.8.6. medicinos priemonių (prietaisų) paruošimo dezinfekcijai ir sterilizacijai būdus;
5.8.7. dietetikos principus;
5.8.8. imunoprofilaktikos principus ir jos įtaką sveikatai;
5.8.9. skausmo valdymo principus;
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5.8.10. įvairaus amžiaus asmenų, turinčių fizinės ir psichikos sveikatos sutrikimų, slaugos
ypatumus;
5.8.11. gyventojų (pacientų) sveikatos būklės vertinimo principus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją konsultuoja sveikus ir sergančius asmenis:
6.1.1. įvertina asmens sveikatos būklę;
6.1.2. teikia būtinąją medicinos pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka
6.1.3. valdo lėtinėmis ligomis sergančių pacientų sveikatos būklę ir vykdyti gyventojų
(pacientų), sergančių šiomis ligomis, stebėseną:
6.1.4. nustatyto slaugos poreikius: renka duomenis, identifikuoja slaugos problemas;
6.1.5. sudaro individualų slaugos planą: suskirsto slaugos problemas pagal jų pobūdį, nustato
svarbiausias slaugos diagnozes, suformuluoja slaugos tikslus ir numato slaugos veiksmus;
6.1.6. analizuoja ir įvertinti slaugos rezultatus;
6.1.7. konsultuoja gyventojus (pacientus) dėl gydytojo paskirtų vaistų vartojimo;
6.1.8. koordinuoja slaugytojo padėjėjo darbą;
6.1.9. laiku informuoja Sveikatos priežiūros padalinio vadovą ar gydytoją apie globos namų
gyventojo (paciento) sveikatos būklės pokyčius, komplikacijas, vartojamų vaistų nepageidaujamą
poveikį ar kitaip pablogėjusią sveikatą;
6.2. atlieka slaugos veiksmus:
6.2.1. paruošia slaugytojo darbo vietą pagal aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
6.2.2. paruošia tirpalus, skirtus valyti ir dezinfekuoti;
6.2.3. dirba su medicinos priemonėmis (prietaisais) ir jas prižiūrėti;
6.2.4. tvarko medicinines atliekas;
6.2.5. paruošia globos namų gyventoją diagnostinėms procedūroms ir laboratoriniams
tyrimams, suteikia jam informaciją žodžiu

apie pasiruošimą diagnostinėms procedūroms,

laboratoriniams tyrimams, tyrimo ir procedūrų eigą bei galimas komplikacijas;
6.2.6. matuoja ir vertinti gliukozės kiekį kapiliariniame kraujyje;
6.2.7. surenka (paima) šlapimo, išmatų, skreplių, skrandžio turinio mėginius diagnostiniam
ištyrimui;
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6.2.8. atsižvelgia į gyventojo (paciento) sveikatos ir higienos būklę, koordinuoja slaugytojo
padėjėjo veiksmus, kai slaugytojo padėjėjas gyventojui (pacientui) atlieka slaugos procedūras;
6.2.9. vykdo pragulų profilaktiką ir priežiūrą;
6.2.10. keičia gyventojo (paciento) kūno padėtį;
6.2.11. padeda sunkiai vaikštantiems, judėti galintiems tik su pagalbinėmis priemonėmis
pacientams;
6.2.12. matuoja, vertina ir registruoja kūno temperatūrą įvairiomis medicinos priemonėmis
(prietaisais) ir įvairiose kūno vietose;
6.2.13. stebi, vertina ir registruoja sąmonės būklę;
6.2.14. matuoja, vertina ir registruoja kraujo spaudimą;
6.2.15. skaičiuoja, vertina ir registruoja pulsą, kvėpavimo dažnį;
6.2.16. atlieka krūtinės ląstos paspaudimus ir dirbtinį kvėpavimą;
6.2.17. išsiurbia kvėpavimo takų sekretą;
6.2.18. atkuria viršutinių kvėpavimo takų praeinamumą orofaringiniu ar nazofaringiniu
vamzdeliu;
6.2.19. kateterizuoja šlapimo pūslę ilgalaikiu Folley ir vienkartiniu kateteriais;
6.2.20. prižiūri šlapimo pūslės kateterį;
6.2.21. stebi, vertina ir dokumentuoja paciento diurezę;
6.2.22. atlieka injekciją (į odą, poodį, raumenis, veną, centrinės venos, Porto, epidūrinius ir
peties rezginio kateterius);
6.2.23. pasiruošia ir atlieka lašelinę infuziją į veną / poodį, keičia tirpalus;
6.2.24. įkiša ir prižiūri periferinės venos kateterį;
6.2.25. stebi, registruoja ir vertina paciento skysčių balansą;
6.2.26. maitina ir girdo gyventoją (pacientą), jei, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę, to negalima
pavesti savarankiškai atlikti slaugytojo padėjėjui, kontroliuoja globos namuose pagaminto maisto
kokybę.
6.2.27. maitina gyventoją (pacientą) per zondą, stomą;
6.2.28. prižiūri enterinio maitinimo zondą;
6.2.29. zonduoja ir plauna skrandį;
6.2.30. klizmuoja gyventoją (pacientą);
6.2.31. prižiūri dirbtines kūno angas;
6.2.32. išdalina, sugirdo gyventojams (pacientams) kietos ir (ar) skystos formos vaistus, stebi ir
vertina jų poveikį, šalutines organizmo reakcijas;
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6.2.33. deda vaginalines, rektalines žvakutes;
6.2.34. lašina lašus į akis, nosį, ausis;
6.2.35. tepa tepalus;
6.2.36. dokumentuoja vaistų suvartojimą;
6.2.37. uždeda kompresus ir pavilgus;
6.2.38. stabdo išorinį kraujavimą;
6.2.39. tvarsto, prižiūri žaizdas, išima žaizdos siūlus;
6.2.40. suteikia reikiamą informaciją žodžiu globos namų gyventojui (pacientui) ir jo
artimiesiems išleidžiant jį į namus ar į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
6.2.41. vadovaujasi gydytojo paskyrimais tiksliai ir kokybiškai atlieka paskirtas procedūras ar
intervencijas;
6.2.42. slaugo mirštantį gyventoją (pacientą);
6.2.43. organizuoja mirusiojo kūno sutvarkymą, praneša policijai, iškviečia greitosios
medicinos pagalbos specialistus, organizuoja mirties liudijimo gavimą.
6.2.44. naudoja ir dirba su elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros
informacine sistema;
6.2.45. pildo medicininius, slaugos proceso bei kitus globos namų direktoriaus patvirtintus
vidaus veiklos dokumentus
6.2.46. dirba asmens sveikatos priežiūros specialistų komandoje.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Sveikatos priežiūros padalinio bendrosios praktikos slaugytojas atsako už:
7.1. Savalaikį aukščiau išvardintų funkcijų vykdymą.
7.2. Globos namų gyventojų sveikatos priežiūrą.
7.3. Profesinės etikos principų laikymąsi.
7.4. Globos namų gyventojų teisių saugojimą ir jų nepažeidimą.
7.5. Profesinės paslapties išsaugojimą.
7.6. Informacijos konfidencialumą apie globos namų gyventojus.
7.7. Profesinės kvalifikacijos tobulinimą Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
7.8. Saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, elektrosaugos ir higienos reikalavimų
vykdymą.
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7.9. Padarytas profesines ir etikos klaidas, aplaidumą ar netinkamai atliktas pareigas atsako
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką.
_______________________________

