
                                                                                                       

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. Būti išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą, kurio 

trukmė ne mažiau kaip 360 valandų; 

5.2. Turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją ir Švietimo ir mokslo ministerijoje įregistruotą 

kvalifikacijos pažymėjimą. 

5.3. Gebėti vykdyti Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 „Slaugytojo padėjėjas. 

Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencijos ir atsakomybė“ reikalavimus. 

5.4. Privalo žinoti ir išmanyti: 

5.4.1. žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, patologijos ,higienos ir 

farmakologijos pagrindu; 

5.4.2. slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje; 

5.4.3. ekstremalias organizmo būkles ir laiku į jas reaguoti; 

5.4.4. aseptikos ir antiseptikos reikalavimus ir mokėti pasigaminti ir naudoti 

dezinfekuojančius tirpalus. 

5.4.5. komandinio darbo principus. 

5.5. Gebėti bendrauti su senyvo amžiaus žmonėmis ir su neįgaliaisiais, turėti asmenines 

savybes: atsakingumas, pareigingumas, empatiškumas, humaniškumas, altruizmas, gebėjimas 

išvengti konfliktų, dvasinė tvirtybė. 

5.6. Suprasti, įvertinti ir tenkinti realius kliento poreikius ir pageidavimus. 

5.7. Žinoti darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Slaugytojo padėjėjo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. savarankiškai atliekamus darbus: 

6.1.2. kloja lovas, keičia rūbus ir patalynę; 

6.1.3. prižiūri lytinių ir šlapimo organų švarą; 

6.1.4. rūpinasi burnos švara: valo dantis, prižiūri dantų protezus; 

6.1.5. rūpinasi akių švara; 

6.1.6. rūpinasi kūno švara: prausia gulinčius lovoje, duše, maudo vonioje bei užtikrina 

saugumą procedūros metu; 

6.1.7. rūpinasi plaukų švara, kerpa rankų, kojų nagus; 

6.1.8. keičia šlapimo surinktuvus; 

6.1.9. daro valomąsias klizmas; 

6.1.10. paduoda basoną ir apiplauna šalinimo organus po tuštinimosi; 

6.1.11. padeda klientui tualete; 

6.1.12. renka antropometrinius duomenis; 

6.1.13. padeda judėti, keičia padėtį stovint, sėdint ar gulint; 

6.1.14. padeda atsistoti ir atsisėsti į vežimėlį-kėdę; 

6.1.15. padeda naudotis specialiais įtvarais ir kompensacine technika; 

6.1.16. padeda naudotis liftu; 

6.1.17. veda pasivaikščioti arba lydi į gydymo įstaigą. 

6.2. kartu su bendrosios praktikos slaugytoju: 

6.2.1. matuoja kliento kūno temperatūrą, skaičiuoja pulsą, stebi odos spalvą, kvėpavimą; 

6.2.2. uždeda taures, pavilgus, ledo pūslę, šildytuvą; 

6.2.3. padeda paruošti klientus gydymo ir diagnostikos procedūroms; 

6.2.4. prižiūri kateterį ir stebi diurezę; 



6.2.5. rūpinasi mirštančiais klientais ir jų artimaisiais; 

6.2.6. stebi klientus pagal atskirus slaugos specialisto nurodymus; 

6.2.7. padeda paruošti ir atlikti reabilitacines procedūras. 

6.3. stebi klientų sveikatos būklę ir informuoja specialistus apie pokyčius. 

6.4. diegia klientams socialinius ir buitinius įgūdžius. 

6.5. bendrauja su klientų artimaisiais. 

6.6. laikosi konfidencialumo taisyklių. 

6.7. atlieka kitus nenumatytus pavedimus ir užduotis, susijusias su slaugos paslaugų teikimu 

klientams, neviršijant savo kompetencijos. 

 


