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I. PAREIGYBĖ 

 

 

1. Pareigybės grupė – padalinių vadovai. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybė reikalinga organizuoti visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, 

padalinių slaugos personalo darbą, kad pacientams būtų teikiama visapusė ir kvalifikuota slauga, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais 

aktais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, Visagino 

socialinės globos namų direktoriaus įsakymais. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui 

socialiniam ir medicininiam darbui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1.turi būti įgijęs slaugos studijų aukštojo mokslo baigimo diplomą, taip pat bendrosios praktikos ir 

(ar) atitinkamą specialiosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją; 

5.2. bendrosios praktikos slaugytojas profesinę kvalifikaciją įgyja baigęs pagrindines slaugos 

studijas šalies ar užsienio akredituotose mokymo įstaigose. Užsienyje įgytas slaugytojo profesinė 

kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

5.3. Vyriausioji slaugytoja turi pripažinti: 

5.3.1.kad sveikata yra svarbiausias slaugos tikslas, ir savo profesine veikla stengtis užtikrinti 

visuomenės bei atskirų jos narių fizinę, psichinę, dvasinę ir socialinę gerovę; 

5.3.2.suprasti: 

- Žmogų kaip unikalų individą įvairiomis jo gyvenimo situacijomis; 

- kokią įtaką žmogaus sveikatai daro socialiniai, kultūriniai, istoriniai ir/ar politiniai 

veiksniai; 

5.3.3.gebėti: 

- Integruoti ir naudoti medicinos, gamtos, etikos bei socialinių mokslų žinias; 

- bendradarbiauti su sveikatos priežiūros sistemos specialistais bei įstaigomis, kitomis 

institucijomis, kurių veikla turi įtakos žmonių sveikatai; 

- mokyti slaugos personalą, slaugos specialybės studentus, kitus asmens sveikatos 

priežiūros grupės narius sveikos gyvensenos, slaugos pagrindų; 

 - dirbti  sistemingai, kūrybiškai, lakantis etikos taisyklių; 

5.3.4. išmanyti: 

- Slaugą; 

 - įvairaus amžiaus žmonių bendrosios anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus, 

- aseptikos, antiseptikos reikalavimus;  

- mikrobiologijos pagrindus; 

 - dažniausiai pasitaikančių ligų priežastis, simptomus, jų plitimo būdus, galimas 

komplikacijas ir kaip tų ligų bei komplikacijų išvengti; 

 - vaistų veikimo principus, skirstymą pagal farmakologines grupes; 
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 - visų amžiaus grupių žmonių ( sveikų ir sergančių) , taip pat ir mirštančių slaugos 

ypatybes; 

 

 - mitybos mokslo pagrindus: 

 - Asmens ir aplinkos priežiūros higienos reikalavimus; 

 - šalies sveikatos politiką, programas; 

 - pagrindinius šalies sveikatos priežiūrų reglamentuojančius dokumentus. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6.Vyriausiosios slaugytojos funkcijos:  

6.1.organizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigos jos padalinių slaugos personalo 

darbą ir jam vadovauti. Visą darbą organizuoti taip, kad būtų patenkinti paciento gyvybiniai 

poreikiai bei suteikta šiuos poreikius atitinkanti slauga ir pagalba; 

6.2.mokyti asmens sveikatos priežiūros personalą, taip pat slaugos profesijos 

studentus, atliekančius praktiką; 

6.3.rūpintis personalo kvalifikacija, gerinti slaugos kokybę, užtikrinti, kad pacientams 

teikiama pagalba atitiktų pagrindinius slaugytojo profesijai keliamus reikalavimus; 

6.4.plėtoti slaugos praktiką; 

6.5.koordinuoti turimus resursus, juos racionaliai, tikslingai ir efektyviai panaudoti bei 

pagal rašytines sutartis materialiai atsakyti už perduotas vertybes (medikamentus, aparatūrą); 

6.6.bendradarbiauti su kitomis įstaigomis bei tarnybomis, susietomis su sveikatos 

apsauga, socialiniais darbuotojais; 

6.7.suprasti slaugos, kaip sveikatos priežiūros sistemos sudedamosios dalies, vaidmenį 

bei nepavojingos ir saugios aplinkos įtaką paciento sveikatai, gebėti tai išaiškinti kitiems 

slaugantiesiems; 

6.8.gerai išmanyti slaugos ypatumus, tobulinti darbo organizavimą, spręsti iškilusias 

problemas bei teikti įstaigos vadovybei; 

6.9.siekti, kad slaugytojų darbas būtų efektyvus ir intensyvus, ugdyti klinikinius 

slaugos ir pacientų priežiūros įgūdžius; 

6.10.numatyti ir įvertinti būtinus resursus pacientų slaugai plėtoti; 

6.11.gerinti  teikiamų paslaugų kokybę; 

6.12.tobulinti personalo mokymą, darbą, planuoti priemones ir būdus šiam darbui 

gerinti; 

6.13.rūpintis būtinais slaugai resursais; 

6.14.vertinti slaugos būklę, kontroliuoti įrašų apie paciento slaugą ir priežiūrą 

savalaikiškumą; 

6.15.nustatyti slaugos personalo poreikį tobulintis ir kelti  kvalifikaciją; 

6.16.tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka; 

6.17.dalyvauti slaugos praktikos tyrinėjimuose; 

6.18.teikti pasiūlymus, gerinant gyventojų aptarnavimą sveikatos priežiūros srityje, 

6.19.atsako už maisto padalinio darbo veiklą, 

6.20.ruošti įsakymus ir kitus dokumentus, 

6.21.ruošti veiklos planą, jo ataskaitas, 

6.22.ruošti kitas ataskaitas, 

6.23.kontroliuoti ir atsakyti už gyventojų aplinkos sanitarinį stovį: tvarką ir švarą 

kambaryje, gyventojo spintoje, spintelėje, sanitariniuose mazguose, balkonuose, ir t.t. Esant reikalui 

duoti nurodymus (pastabas) socialinio darbuotojo padėjėjoms dėl trūkumų. 

6.24.vykdyti kitus socialinės globos namų direktoriaus, gydytojo pavedimus, savo 

kompetencijai priskirtais klausimais. 

6.25. iki einamųjų metų sausio 31 dienos pateikti direktoriui sveikatos priežiūros  
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padalinio veiklos planą ateinantiems metams ir veiklos ataskaitą už praėjusius metus. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

      7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

Psichikos sveikatos slaugytojas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų 

funkcijų vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

_________________ 
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