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PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO BENDROSIOS 

PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

  

1. Bendrosios praktikos slaugytojas ____ yra ______II grupės pareigybė____________ 

 (pareigybės pavadinimas)                               (nurodoma pareigybės grupė) 

2. Pareigybės lygis – ______________ B___________________________________ 

 (nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė) 

3. Pareigybės paskirtis: įgyvendinti Prūdiškių socialinės globos namuose gyvenančių asmenų bendrąją 

slaugos praktiką, organizuoti kokybišką slaugą, apimant sveikatos būklės įvertinimą, slaugos planavimą, 

įgyvendinimą ir slaugos rezultatų vertinimą; 

4. Pareigybės pavadinimas: bendrosios praktikos slaugytojas tiesiogiai pavaldus Prūdiškių socialinės 

globos namų sveikatos priežiūros padalinio vadovui; 

5. Pareigybei nustatyta darbo savaitės trukmė val: 38 val.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija įgyjama aukštojoje mokykloje baigus mokslus 

pagal slaugos studijų programą. Užsienyje įgyta slaugytojo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

7. Teisę verstis bendrąja slaugos praktika turi asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

įgyjęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika; 

8. Bendrosios praktikos slaugytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

medicinos norma MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis; 

9. 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; 

10.  Bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kompetenciją nustato medicinos norma MN 28:2011 

„Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“; 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO  DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

11. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

11.1. versdamasis slaugos praktika laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų; 

11.2. pagal kompetenciją teikia būtinąją medicinos pagalbą; 

11.3. teikia kokybiškas slaugos paslaugas įstaigos gyventojams: 

a) sudaro individualius     slaugos planus ir juos įgyvendina, stebint ir dokumentuojant pacientų reakciją į 

priežiūrą ir gydymą; 

b) tiksliai išduoda vaistus pagal gydytojų paskyrimus, užtikrina jų suvartojimą, stebi pacientų reakciją ir 

ją dokumentuoja; 

c)  pagal gydytojų paskyrimus atlieka procedūras (žaizdų priežiūrą, injekcijas, dirbtinių kūno angų 

priežiūrą, ir kt.), stebi pacientų reakciją ir ją dokumentuoja; 

d) teikia savarankiškas slaugytojų paslaugas (matuoja arterinį kraujo spaudimą, skaičiuoja pulsą, matuoja 

kūno temperatūrą ir kt.) ir dokumentuoja; 
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e) administruoja vaistus, veda psichotropinių, narkotinių ir kompensuojamųjų  vaistų apskaitą; 

 11.4. tvarko slaugos dokumentaciją ir teikia statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

 11.5. laikosi asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklių; 

  11.6. vykdo saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus; 

  11.7. laikosi slaugos profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeisti; 

 11.8. pastebėjęs kito sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą, nedelsdamas informuoja tą klaidą 

padariusį asmenį ir jo tiesioginį vadovą; 

 11.9. teikia informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

  11.10. tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

  11.11. laikosi licencijuojamos veiklos- slaugos praktikos- sąlygų; 

 11.12. naudoja  medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius medicinos 

prietaisus, kurie instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis Medicinos prietaisų instaliavimo, 

naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašu; 

  11.13. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais; 

  11.14. padalinio vadovui pavedus, pagal savo pareigybės kompetenciją pavaduoja kitą skyriaus 

specialistą, nesantį darbe. 

  11.15. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

12. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tai, kad jam pavestos 

užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai, už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų 

vykdymą, už įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą, už materialinę žalą, 

padarytus dėl savo kaltės ir neatsargumo. 

 

 

 

Susipažinau :  

__________________________ 

(Vardas, pavardė) 

__________________________ 

 (Parašas, data) 

 


