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PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO SLAUGYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Slaugytojo padėjėjas__ yra ___________V grupės pareigybė________________
(pareigybės pavadinimas)
(nurodoma pareigybės grupė)
2. Pareigybės lygis – ______________C___________________________________
(nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė)
3. Pareigybės paskirtis (jei yra): įstaigos slaugytojo padėjėjo pareigybė reikalinga padėti
slaugytojams rūpintis gyventojų sveikatos ugdymu, stiprinimu ir išsaugojimu, ligų ir rizikos veiksnių
profilaktikai, sveikų ir sergančių gyventojų fizinei, psichinei ir socialinei priežiūrai bei atlikti kitas jo
kompetencijai priskirtas funkcijas;
4. Pareigybės pavaldumas (jei yra): slaugytojo padėjėjas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos sveikatos
priežiūros padalinio vadovui ir jo pavaduotojui ar tuo metu dirbančiam slaugytojui;
5. Pareigybė nustatyta darbo savaitės trukmė val: 38 val.;
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją atitinkantį
dokumentą;
6.2. žinoti ir vadovautis Lietuvos medicinos normą MN 21:2000 “Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos,
pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“;
6.3. išmanyti žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus;
6.4. žinoti slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje;
6.5. išmanyti ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti;
6.6. mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus;
6.7. žinoti asmens higienos reikalavimus, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
6.8. mirštančių asmenų slaugos ypatybes;
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. teikia pagalbą Įstaigos gyventojams tenkinant tokius jų asmeninės priežiūros, kaip asmens
higienos, mitybos, aprangos, fizinio judėjimo, bendravimo, poreikius;
7.2. tinkamai vykdo pragulų profilaktiką (sunkiai sergančių ir dėl fizinės negalės negalinčių
savarankiškai judėti gyventojų padėties keitimas / vartymas lovoje);
7.3. užtikrina gyventojų fizinį aktyvumą arba esant poreikiui padeda pritaikyti kompensacines
priemones;
7.4. stebi F korpuso, pirmo aukšto gyventojų somatinės ir psichinės sveikatos ir elgesio pasikeitimus,
apie pokyčius praneša sveikatos priežiūros specialistams (bendrosios praktikos slaugytojui, sveikatos
priežiūros padalinio vadovui, jo pavaduotojui);
7.5. užtikrina gyventojų aplinkos higieną, pavyzdžiui, ligonių kambarių ir patalynės valymas,
asmens drabužių keitimas;
7.6. užtikrina gyventojų saugią aplinką, t. y. laiku pastebi galimus nesaugios aplinkos veiksnius ir
juos pašalina arba padeda pacientui jų išvengti;

IV. ATSAKOMYBĖ
8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
8.1. 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 pateiktos informacijos teisingumą.

Susipažinau :
__________________________
(Vardas, pavardė)
__________________________
(Parašas, data)

