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VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

SLAUGYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 11 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės grupė – kvalifikuoti darbuotojai. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybė reikalinga padėti slaugytojoms rūpintis gyventojų sveikatos ugdymu, stiprinimu 

ir išsaugojimu, ligų ir rizikos veiksnių profilaktikai, sveikų ir sergančių gyventojų fizinei, 

psichinei ir socialinei priežiūrai bei atlikti kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus vyriausiajai slaugytojai.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Slaugytojo padėjėjas privalo turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgijęs slaugytojo 

padėjėjo kvalifikaciją. 

6. Slaugytojo padėjėjas savo veikloje privalo laikytis etikos reikalavimų, būti gerų manierų, 

mokėtų bendrauti su žmonėmis. 

7. Slaugytojo padėjėjas pavaduoja kitus slaugytojų padėjėjus jiems nesant darbe (atostogų 

metu, ligos atveju, išvykus į komandiruotę ir pan.). 

8. Slaugytojo padėjėjas turi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais 

aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su jo atliekamu darbu, globos namų nuostatais, 

sveikatos priežiūros padalinio nuostatais, direktoriaus įsakymais ir šiais pareiginiais 

nuostatais. 

9. Slaugytojo padėjėjas privalo būti išklausęs ir žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrines 

apsaugos, elektrosaugos reikalavimus, laikytis globos namų vidaus tvarkos taisyklių, 

privalo laiku tikrintis sveikatą. 

10.  Slaugytojo padėjėjas turi žinoti ir išmanyti: 

10.1. žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus; 

10.2. slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje; 

10.3. ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti; 

10.4. mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus; 

10.5. aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, mokėti pasigaminti ir naudoti dezinfekcinius 

tirpalus pagal Higienos normų reikalavimus; 

10.6. mirštančiųjų pacientų slaugos ypatybes. 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

11. Slaugytojas padėjėjas vykdo šias funkcijas: 

11.1. palydi naujai atvykusį gyventoją į kambarį, supažindina su gyvenama aplinka, parodo 

kur yra tualetas, asmens higienos patalpos, paaiškina kaip jomis naudotis; 

11.2 padeda slaugytojui rinkti informaciją apie įstaigos gyventojus, kurių reikia individualiai 

ir komandinei slaugai; 

11.3. moko gyventoją asmens higienos; 

11.4. kloja gyventojo lovą, keičia rūbus bei patalynę; 

11.5. prižiūri lytinių ir šalinimo organų švarą; 

11.6. rūpinasi burnos švara, valo dantis, prižiūri protezus; 
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11.7. rūpinasi akių švara; 

11.8. rūpinasi kūno švara: prausia gulinčius lovoje, duše, maudo vonioje ir užtikrina 

saugumą; 

11.9. rūpinasi plaukų švara: plauna ir sušukuoja plaukus; 

11.10. atlieka higieninį manikiūrą; 

11.11. paduoda basoną ir apiplauna gyventojo tarpvietę po tuštinimosi; 

11.12. padeda gyventojui tualete ir naudojantis tualeto kėde; 

11.13. stebi tuštinimąsi ir šlapinimąsi; 

11.14. padeda pavalgyti ar pamaitina gyventoją; 

11.15. padeda judėti, keisti padėtį stovint, sėdint ar gulint; 

11.16. padeda atsistoti ar atsisėsti į vežimėlį – kėdę; 

11.17. padeda naudotis specialiais įtvarais, ramentais, lazdomis, kitomis priemonėmis; 

11.18. padeda gyventojui realizuoti individualius sugebėjimus;  

11.19. rūpinasi gyventojo užimtumu, laisvalaikiu; 

11.20. padeda naudotis liftu; 

11.21. skatina ir padrąsina gyventoją judėti; 

            11.22. veda gyventoją pasivaikščioti ar lydi jį, esant reikalui budi prie globos namų 

gyventojų sveikatos priežiūros įstaigoje. 

11.23. matuoja kūno temperatūrą; 

11.24. daro valomąją klizmą; 

11.25. slaugo karščiuojančius gyventojus; 

11.26. stebi infuzijas; 

11.27. prižiūri vemiantį gyventoją; 

11.28. lydi gyventoją į kitas gydymo įstaigas; 

11.29. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros bei socialinį darbą dirbančiais darbuotojais; 

11.30. laikosi globos namų vidaus darbo tvarkos; 

11.31. gina ir gerbia gyventojų ir įstaigos interesus. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

  12. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už: 

 12.1. gautos informacijos apie gyventojo konfidencialumą; 

            12.3. gyventojų saugumą globos namuose ir juos lydint už globos namų; 

            12.4. patikėto inventoriaus tinkamą naudojimą bei saugojimą; 

12.5. savo pareigų, numatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą; 

12.6. darbo, asmens sveikatos, priešgaisrinės ir elektrosaugos reikalavimų laikymąsi; 

12.7. teisingą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

12.8. savo profesines, etikos klaidas ir pacientams padarytą žalą atsako įstatymų numatyta 

tvarka; 

12.9. už jo darbo vietoje esančio inventoriaus ir jam pavestų materialinių vertybių saugumą 

ir teisingą eksploatavimą. 

13. Už pareiginių nuostatų reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus darbuotojui, kuris savo 

veiksmu arba ne veiksmu pažeidė minėtus dokumentus arba žinodamas, kad pažeidžia darbų saugos 

reikalavimus, bet dirbo tokiomis sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.  

14. Slaugytojo padėjėjas įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu 

pašaliniams asmenims dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis 

buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant Visagino socialinės globos 

namuose. 

__________________ 
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