
     

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turi turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios 

slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika. 

5.2. Bendrosios praktikos slaugytojas privalo žinoti: 

5.2.1. sveikatos apsaugos ir socialinės medicinos organizavimo pagrindus; 

5.2.2 pagrindinius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūrą; 

5.2.3. sveikatos draudimo principus ir rūšis; 

5.2.4. medicinos etikos reikalavimus; 

5.2.5 medicinos pagalbos ir veiklos kokybės pagrindinius rodiklius; 

5.2.6. žmogaus anatomijos, fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus; 

5.2.7. slaugos teorijos pagrindus, jų pritaikymą praktikoje; 

5.2.8. ligų profilaktikos problemas ir bendruosius ligų rizikos veiksnius; 

5.2.9. sveiko ir sergančio žmogaus psichologiją; 

5.2.10. racionalios mitybos pagrindus; 

5.2.11. AIDS ir virusinio hepatito profilaktikos priemones; 

5.2.12. infekcijų kontrolės reikalavimus, labiausiai paplitusių ligų ir žalingų įpročių 

prevencijos pagrindus; 

5.3. privalo mokėti bendrauti su senyvo amžiaus asmenimis, su jų artimaisiais bei kolegomis; 

5.4. turi būti išklausęs ir žinoti saugos darbe priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos 

reikalavimus; 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. paruošia patalpą klientų priėmimui ir priima klientus; 

6.2. atlieka gydytojo paskirtas procedūras, slaugo, prižiūri klientus; 

6.3. tvarko visus nustatytų formų dokumentus ir tvarkingai bei teisingai juos pildo; 

6.4. reguliariai tikrina ar tvarkingai paklotos lovos, ar tvarkingai laikomos spintelės prie lovų, 

kaip vedama ligonių priežiūra, koks kambarių ir patalpų sanitarinis stovis; 

6.4. kasdien kontroliuoja socialinio darbuotojo padėjėjų budėjimų perdavimus ar tvarkingai 

buvo aptarnaujami padalinių klientai jų budėjimo metu; 

6.5. pildo kasdieninės klientų apklausos kortelę; 

6.6. tvarko ir saugo MSEK bylas ir seka neįgalumo baigimosi terminus, rūpinasi periodiniu 

klientų sveikatos tikrinimu; 

6.7. teikia pirmąją medicinos pagalbą; 

6.8. užtikrina savalaikį medikamentų bei ūkinio inventoriaus gavimą; 

6.9. siekia darbo efektyvumo, intensyvumo, racionaliai ir taupiai naudoja skirtas materialines 

vertybes; 

6.10. užtikrina teisingą medikamentų saugojimą pagal veikiančias instrukcijas; 

6.11. paruošia ligonių pasiuntimą (dokumentaciją) į ligoninę ir kitas gydymo įstaigas, palydi 

juos; 

6.12. kartu su socialiniu darbuotoju organizuoja sanitarinio švietimo darbą; 



6.13. su specialistų komanda organizuoja naujai atvykusių klientų priėmimą; 

6.14. organizuoja mirusio gyventojo pašarvojimą, laidojimą ir pranešimą giminėms; 

6.15. kontroliuoja maisto produktų likučio teisingą laikymą; 

6.16. kontroliuoja gaunamo maisto kokybę; 

6.17. kontroliuoja maisto likučių teisingą laikymą; 

6.18. kontroliuoja teisingą maisto pateikimą iš virtuvės ir išdalinimą klientams; 

6.19. stebi, kaip valgymo metu gyventojams pateikiamas maistas; 

6.20. ligos, atostogų ir komandiruočių metu pavaduoja kitus bendrosios praktikos slaugytojus; 

6.21. teikia pasiūlymus slaugos darbui tobulinti, kokybei gerinti 

6.22. savo kompetencijos ribose, vykdo kitus su Centro veikla susijusius pavedimus. 

 


