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PATVIRTINTA
Marij ampoles socialines pagalbos centro direktoriaus
2017 m. gruodZio 27 d.isakymuNr. V-80
(Marij ampoles socialines pagalbos centro direktoriaus
2020m. sausio 28 d. isakymuNr. V-10 redakcija)

MARIJAMPOLES SOCIALINES PAGALBOS CENTRO
SVEIKATOS PRIEZIUROS PADALINIO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sveikatos prieZiflros padalinys (toliau - SPP) yra Marijampoles socialines pagalbos centro

(toliau - Centro) padalinys, esantis Centro sudetyje.

2. SPP vadovaujasi LR Konstitucija, LR istatymais, Vyriausybes nutarimais, LR Sveikatos

apsaugos ministro isakymais, Marijampoles savivaldybes tarybos sprendimais, mero potvarkiais,

Centro direktoriaus isakymais, Centro nuostatais bei Siais nuostatais.

3. SPP darbuotojq darb4 koordinuoja Centro direktorius, vyriausiasis bendrosios praktikos

slaugytojas.
4. SPP nuostatus ir sveikatos prieZi[ros paslaugq teikimo tvark4 ir jq pakeitimus tvirtina

Centro direktorius.
5.SPP struktDra:
5 . 1 . vyriausiasis bendrosio s praktikos slaugytoj as ;

5.2. bendrosios praktikos slaugytojai;
5.3. kineziterapeutai;
5.4. maisto tvarkymo organizatorius;
5.5. slaugytojq padejejai.
6. SPP lyriausiojo bendrosios praktikos, bendrosios praktikos slaugytojq, slaugytojo

padejejq, kineziterapeutq ir maisto tvarkymo organizatoriaus funkcijos nurodytos pareiginiuose

nuostatuose.
7. SPP adresas: BaZnydios 9.19, Marijampole.

II SKYRIUS
SPP TIKSLAL TJT,DAVINIAI IR FUNKCIJOS

g. Sie nuostatai reglamentuoja SPP teikiamas slaugos ir kitas paslaugas, tiksl4, uZdavinius,

darbo organizavimq.
9. SPP organizuojamq paslaugq tikslas yra padeti senyvo amZiaus irlar su negalia klientams,

gyvenantiems irlar lankantiems Centr4, ar gyvenantiems savo namuose, Marijampoles
savivaldybeje, atlikti veiksmus, padedandius i5saugoti sveikatq ar jqgrqlirrti; palaikyti sugebejimus

ir nepriklausomybg, jei tai imanoma; gyventi taip kokybi5kai, kiek tai imanoma, turint
nei5vengiamq sveikatos apriboj imq; oriai ir ramiai pasitikti mirti.

10. Svarbiausieji SPP uZdaviniai:
1 0. 1 .teikti sveikatos prieZiriros paslaugas:

10.1.1.Socialines globos padalinio ir Asmenq, turindiq intelekto sutrikimq, dienos uZimtumo
padalinio (toliau-Padaliniq) klientams;

10.1.2. Pagalbos namuose tarnybos klientams, kuriems yra teikiamos dienos socialines
globos paslaugos asmens namuose ir dalyvaujantiems projekte ,, Integralios pagalbos teikimas
Marij ampoles savivaldybej e".

I0.2. uLtil<rinti asmens sveikatos prieZi[ros paslaugq kokybg ir prieinamum4.

1 1. SPP, vykdydamas i5sikeltus uZdavinius, atlieka Sias funkcijos:
1 1.1. stebi klientq sveikat4, organizuoja gydytojq konsultacijas.
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1 1.2. teikia kokybi5kas slaugos paslaugas, pagal kompetencij4.
1l.3.organizuoja ir atlieka Socialines globos padalinio klientq aprfipinim4 vaistais,

kompensacine technika bei btitiniausia sveikatos poreikius atitinkandiairanga.
11.4. organinojaasmens higienos paslaugq teikim4 ir kontroliuoja patalpq sanitarini stovi.

ll.S.organizuoja ir atlieka pirmini medicininiq atliekq tvarkym4, laikym4, i5veZim4 ir
apskait4.

1 1.6. Centro Padaliniuose vertina maisto kokybg, kontroliuoja Salutiniq gyvuniniq produktq

tvarkym4 ir apskait4.
1 1.7. tvarko medicining dokumentacij4.

III SKYRIUS
SPP DARBUOTOJU TEISES IR VEIKLOS KONTROLE

12. SPP darbuotojas, igyvendindamas jam pavestus uZdavinius ir funkcijas, turi teisg:

12.1 . gauti darbui butin4 informacij 4 sveikatos prieZi[ros klausimais ;
12.2. dalyvauti mokymo kursuose, seminaruose, konferencij ose;

12.3. tureti tinkamas s4lygas ir reikiamas priemones veiklai;
12.4. analizuoti darbo klausimus, priimti sprendimus, teikti pasi0lymus susijusius su

asmens sveikatos pieLiira ir slauga.
13. SPP veiklai ir kokybei vertinti ir gerinti kart4 metuose, sutartiniais pagrindais,

organizuoj amas vidaus medicininis auditas.

I. VALDYMAS. LESU SnlUNr.LI, TURTAS, REORGANIZAVIMAS IR
LIKVIDAVIMAS

14. SPP valdymas, le5q Saltiniai, turtas, reorganizavimas ir likvidavimas numatyti Centro

nuostatuose.
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