
    

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. darbuotojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1 būti įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią 

bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika. 

5.2.bendrosios praktikos slaugytojas turi išmanyti Lietuvos Respublikos 

įstatymus,  medicinos normą MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ ir kitus teisės aktus 

susijusius su slaugytojo pareigybe. 

5.3. mokėti dirbti savarankiškai ir (arba) komandoje su kitais sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančiais specialistais, socialiniais darbuotojais ir individualios priežiūros darbuotojais. 

5.4. Bendrosios praktikos slaugytojas turi žinoti: 

5.4.1. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus; 

5.4.2. asmens duomenų apsaugos principus; 

5.4.3. medicinos statistikos pagrindus; 

5.4.4.sveikatos draudimo pagrindus; 

5.4.5. sveikatos teisės pagrindus; 

5.4.6. naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdus, mokėti jomis naudotis; 

5.4.7. sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus; 

5.4.8. sveikatos stiprinimo principus ir ligų profilaktiką; 

5.4.9. slaugos procesą, slaugos modelius; 

5.4.10. darbuotojų saugos ir sveikatos principus; 

5.4.11. higienos normų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

veiklą, reikalavimus; 

5.4.12. medicinos priemonių (prietaisų), reikalingų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugoms pagal Lietuvos medicinos normoje nustatytą bendrosios praktikos slaugytojo 

kompetenciją teikti, veikimo ir valdymo principus; 

5.4.13. vaistinių preparatų farmakokinetikos ir farmakodinamikos pagrindus, vaistinių 

preparatų laikymo taisykles ir vartojimo būdus; 

5.4.14. žmogaus organizmo sandarą, organų bei organų sistemų funkcijas; 

5.4.15. įvairių amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus ir jų ypatumus; 

5.4.16. dažniausiai pasitaikančių organizmo sistemų ligų simptomus, plitimo būdus ir 

galimas komplikacijas; 

5.4.17. pagrindinius medicininės reabilitacijos principus, metodus ir priemones; 

5.4.18. specializuotos slaugos principus; 

5.4.19. biomedicininių tyrimų atlikimo principus. 

5.5. turėti privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, pirmosios pagalbos ir 

higienos įgūdžių atestavimo pažymėjimus. 

5.6. mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, 

Internet Explorer, dokumentų valdymo sistema ir kt. 

 

III SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. teikia bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas Socialinės globos padalinio 

gyventojams; 

6.2. atlieka gydytojų paskyrimus informuoja gyventojus apie paskirtų vaistų poveikį, bei 

galimus pašalinius reiškinius ir nurodo būdus jiems įveikti; 



6.3. laiku ir tinkamai atlieka gyventojams paskirtas gydymo ir diagnostines procedūras, 

stebi savijautą po procedūrų, informuoja šeimos gydytoją apie procedūrų sukeltas komplikacijas, 

dokumentuoja atliktą darbą; 

6.4. teikia būtinąją medicinos pagalbą savo kompetencijos ribose; 

6.5. pildo gyventojų sveikatos istorijas ir kitus slaugos dokumentus (kliento duomenų lapą, 

savarankiškumo vertinimą, žurnalus ir kt.), teikia ataskaitas, (ketvirčio, pusmečio ir kt.) vyr. 

bendrosios praktikos slaugytojui; 

6.6. vertina gyventojų somatinius sutrikimus, mąstymo, emocijų, atminties, sąmonės, 

suvokimo, elgesio ir kitus pasikeitimus, vertinimo rezultatus įrašo į gyventojo medicinos 

dokumentus. Esant gyventojo sveikatos pokyčiams apie tai informuoja bendrosios praktikos vyr. 

slaugytoją ir gydantį gydytoją. Ūmių būklių metu kviečia GMP. 

6.7. bendrauja su gyventojais sveikatos, higienos, lytinio švietimo, sveikos gyvensenos ir 

kitais klausimais; 

6.8. žino gyventojų paliatyvios slaugos ypatumus, esant reikalui, juos pritaiko; 

6.9. atpažįsta ligų simptomus, žino infekcijų plitimo būdus, galimas komplikacijas; 

6.10. dirba su medicinos prietaisais ir juos prižiūri; 

6.11. paruošia tirpalus, skirtus medicinos įrankiams ir priemonėms valyti ir dezinfekuoti; 

6.12. prižiūri gyventojų gyvybines funkcijas: matuoja kūno temperatūrą, gliukozės kiekį 

kraujyje, SpO2, kraujo spaudimą, pulsą, kvėpavimo dažnį, stebi inkstų veiklą (diurezę), atlieka 

antropometrinius matavimus ir kitas medicinos normoje pagal kompetenciją paskirtas procedūras; 

6.13. esant reikalui, atlieka išorinį širdies masažą, dirbtinį kvėpavimą; 

6.14. prižiūri trachiostominį vamzdelį, šlapimo pūslės kateterį, plauna šlapimo pūslę; 

6.15. atlieka injekcijas (į odą, poodį, raumenis, veną), lašelines infuzijas; 

6.16. maitina gyventojus per zondą, atlieka enterinio maitinimo zondo priežiūrą; 

6.17. tvarsto prižiūri žaizdas, dirbtines kūno angas, vykdo pragulų profilaktiką ir priežiūrą; 

6.18. išdalina sugirdo gyventojams vaistus, stebi jų poveikį, šalutines organizmo reakcijas; 

6.19. dokumentuoja vaistų suvartojimą ir kitas atliktas procedūras; 

6.20. lydi gyventojus pas šeimos gydytoją,  į antro/trečio lygio asmens sveikatos priežiūros 

įstaigas, specialistų konsultacijoms; 

6.21. parneša iš vaistinės kompensuojamus vaistus ir slaugos priemones pagal šeimos 

gydytojo ar gydytojo konsultanto išrašytus receptus, veda jų apskaitą, užtikrina savalaikį pristatymą 

gyventojams;  

6.22. teikia pagalbą nesavarankiškiems, sunkią negalią turintiems gyventojams, maitina ar 

padeda pavalgyti, paduoda gėrimus, sugirdo skysčius, teikia pagalbą judant; 

6.23. suderinęs su šeimos gydytoju organizuoja gyventojų patikrą  pagal prevencines 

programas; 

6.24. tvarko medicinines atliekas; 

6.25. užtikrina asmens duomenų saugumą, konfidencialumą, susijusį su funkcijų vykdymu; 

6.26. laikosi slaugytojo profesinės etikos principų, gerbia gyventojų teises ir jų 

nepažeidžia, saugo profesinę paslaptį ir visą informaciją apie gyventojus laiko konfidencialia; 

6.27. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, dirba komandoje; 

6.28. laikosi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių įstatymų ir kitų 

teisės aktų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų, higienos normų, aseptikos ir 

antiseptikos reikalavimų, šio pareigybės aprašymo, darbo tvarkos taisyklių, kitų įstaigos vidaus 

dokumentų reikalavimų. 

6.29. tobulina profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka. 

6.30. kontroliuoja gaunamo maisto kokybę, organizuoja ir vykdo gyventojų mitybos 

poreikių tenkinimą. Dalyvauja pusryčių, pietų ir pavakarių dalinime; 

6.31. kontroliuoja maisto produktų likučio teisingą laikymą; 

6.32. ligos, atostogų ir komandiruočių metu pavaduoja kitus bendrosios praktikos 

slaugytojus; 



6.33. įvykus nelaimingam atsitikimui, informuoja apie tai vyriausiąjį  bendrosios praktikos 

slaugytoją, Centro direktorių. 

6.34. savo kompetencijos ribose vykdo kitus vyr. bendrosios praktikos slaugytojo su 

Centro veikla susijusios pavedimus. 

 


