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DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ
SLAUGYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis pareigybės aprašymas nustato Dotnuvos slaugos namų slaugytojo pareigoms užimti būtinus
kvalifikacinius reikalavimus, funkcijas, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Slaugytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
3. Slaugytoją į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei skiria drausmines nuobaudas Dotnuvos
slaugos namų direktorius.
4. Slaugytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais,
medicinos normomis, įstaigos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. Slaugytojo pareigybės grupė – specialistas.
6. Slaugytojo pareigybės lygis – B.
II. PASKIRTIS
7. Slaugytojo pareigybė yra reikalinga organizuoti ir įgyvendinti slaugą, užtikrinti sklandų slaugos
procesą.
III.SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
8. Asmuo, pretenduojantis užimti slaugytojo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius
reikalavimus:
8.1. būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo profesinę kvalifikaciją
ir turintis išduotą ir galiojančią slaugytojo licenciją verstis bendrąja slaugos praktika, pasitikrinęs
sveikatą;
8.2. išmanantis ir gebantis taikyti praktikoje:
8.2.1. nacionalinės sveikatos politikos nuostatas;
8.2.2. pagrindinius sveikatos priežiūros nuostatus reglamentuojančius teisės aktus;
8.2.3. sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos būdus ir priemones;
8.2.4. slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
8.2.5. fiziologinius, anatominius, psichologinius įvairaus amžiaus žmonių ypatumus;
8.2.6. ligų etiologiją ir patogenezę;
8.2.7. vaistų veikimo mechanizmą, poveikį organizmui, patekimo į jį būdus, farmakologinę
sąveiką, kontraindikacijas bei atsargų priemones;
8.2.8. bendrosios ligos rizikos veiksnius;
8.2.9. dažniausiais pasitaikančių organizmo sistemų plitimo būdus bei galimas komplikacijas;
8.2.10. vaistų laikymo taisykles, vartojimo būdus;
8.2.11. mokymo, profesinės etikos, bendravimo ir bendradarbiavimo įtaką slaugos kokybei;
8.2.12. slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
8.2.13. pagrindinius Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūrą vykdančius dokumentus;
8.2.14. labiausiai paplitusių ligų ir žalingų įpročių prevencijos pagrindus.
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IV. FUNKCIJOS
9. Slaugytojas vykdo šias funkcijas:
9.2. Organizuoja ir įgyvendina slaugą, bendradarbiaudamas su sveikatos priežiūros specialistais;
9.3. laiku ir tinkamai paduoda gydytojo paskirtus vaistus, garsiai perskaito paduodamo vaisto
pavadinimą, įsitikina, kad klientas laiku ir tinkamai juos vartotų: paaiškina, kodėl gydytojas paskyrė
šiuos vaistus, paaiškina vaistų poveikį (įskaitant, bet neapsiribojant ir šalutinį poveikį);
9.4. stebi gyventojo elgesį, jo sveikatos psichinę, fizinę, socialinę būklę, atkreipia dėmesį į
nebūdingus požymius ir numatyti, kokią patologiją gali reikšti šie ženklai, simptomai, reakcija,
skubiai informuoja apie tai gydytoją arba vyresnįjį slaugytoją;
9.5. darbe vykdo higienos normų reikalavimus (HN 66:2000; HN 47-1: 2003);
9.6. pastebėjus kito darbuotojo klaidas, paskiriant tyrimus, procedūras, vaistus, nedelsiant
informuoja klaidą padariusį asmenį ir vyresnįjį slaugytoją;
9.7. atlieka odos higieninę priežiūrą ir gydymo procedūras (pabarstymą, patepimą, suvilgymą,
sausinimą);
9.8. nešioja maistą, maitina savarankiškai nepavalgančius gyventojus;
9.9. daro gydomąsias voneles, uždėti šildykles (su vandeniu), ledo pūsles, pavilgus;
9.10. uždeda kompresą, tepa vaistiniais tepalais, lašina lašus (į akis, nosį, burną);
9.11. parengia ir prijungia gyventojui lašelinę sistemą ir lašina vaistus, matuoja arterinį kraujo
spaudimą;
9.12. stabdo kraujavimą, atlieka pirminį žaizdų sutvarstymą, tvarsto prižiūri žaizdas;
9.13. prižiūri dirbtines kūno angas;
9.14. matuoja, registruoja ir įvertina kūno temperatūrą;
9.15. padeda atsigerti skysčių nesavarankiškam gyventojui;
9.16. esant poreikiui, padeda keisti sauskelnes, prausti gyventojus, padeda jiems apsirengti;
9.17. padeda vemiančiam slaugos namų gyventojui;
9.18. paima skreplių ir pasiunčia laboratoriniam ištyrimui pagal gydytojo nurodymą;
9.19. stebi ir įvertina diurezę;
9.20. įveda minkštą kateterį ir plauna šlapimo pūslę;
9.21. skatina šlapinimosi refleksą;
9.22. paima šlapimo ir pasiunčia laboratoriniam ištyrimui gydytojo nurodymu;
9.23. įkiša į tiesiąją žarną žvakutes;
9.24. bendrauja ir bendradarbiauja su įstaigos gyventojais bei jų šeimos nariais, sveikatos
priežiūros specialistais, įstaigos gydytojais, kitomis institucijomis, turinčiomis įtakos žmogaus
sveikatai;
9.25. skleidžia profesinę slaugymo patirtį;
9.26. atpažįsta ir įvertina pagrindinius gyvybinių funkcijų sutrikimo požymius;
9.27. įvertina slaugos poreikį ir individualizuoja slaugą;
9.28. pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą ir skubiąją medicinos pagalbą gyvybei
pavojingų būklių ir traumų atvejais;
9.29. pildo slaugos dokumentus;
9.30. sutvarko vaistų spintas;
9.31. gyventojų kambariuose sutvarko spintelių vidų;
9.32. užpildo paskyrimų lapus, taip pat darbui skirtus žurnalus pagal paskirtį;
9.33. stebi įstaigos gyventojo elgesį, jo sveikatos fizinę, psichinę, socialinę būklę, apie pokyčius
informuoja įstaigos gydytoją, vyresnįjį slaugytoją ir socialinį darbuotoją;
9.34. laikosi saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos taisyklių;
9.35. vykdo asmens higienos reikalavimus;
9.36. atsiskaito už atliekamus slaugos rezultatus įstaigos vyresniajam slaugytojui;
9.37. vykdo kitas su pareigybės funkcijomis susijusias užduotis.
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V.PAREIGOS
10. Slaugytojas privalo:
10.1. gerbti žmogaus teises, laikytis etikos principų ir taisyklių;
10.2. tinkamai ir laiku vykdyti šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei pavedamas
teisėtas užduotis;
10.3. informuoti vyresnįjį slaugytoją apie iškylančias problemas vykdant pareigybės aprašyme
nustatytas funkcijas ir teikti pasiūlymus toms problemoms spręsti;
10.4. tobulinti savo kvalifikaciją ir profesinę kompetenciją;
10.5. laikytis nustatytos vidaus darbo tvarkos;
10.6. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais darbuotojais;
10.7. tausoti įstaigos turtą.
VI. TEISĖS
11. Slaugytojas turi teisę:
11.1. atsisakyti vykdyti su slaugos praktika nesusijusius darbus;
11.2. gauti darbui būtinas priemones, reikalingą informaciją;
11.3. verstis bendrąja slaugos praktika;
11.4. atsisakyti vykdyti įstaigos vadovo, vyresniojo slaugytojo nurodymus, jeigu jie prieštarauja
Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams;
11.5. dalyvauti įstaigos darbuotojų susirinkimuose, išsakyti savo nuomonę darbo klausimais;
11.6. tobulinti profesinę kvalifikaciją kursuose bei seminaruose.
VII. ATSAKOMYBĖ IR SKATINIMAS
12. Slaugytojas atsako:
12.1. už tinkamą ir kokybišką funkcijų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, vykdymą;
12.2. už patikėtos konfidencialios informacijos, už gautų asmens duomenų išsaugojimą ir slaptumą;
12.3. už saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų laikymąsi;
12.4. už darbo drausmės, vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi;
12.5. už tinkamą įstaigos materialinių vertybių išsaugojimą.
13. Už funkcijų ir pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, nevykdymą ar netinkamą
vykdymą, už Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus, padarytą materialinę žalą, slaugytojas
atsako vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Už pavyzdingą darbą, iniciatyvą, svarbių užduočių įvykdymą, slaugytojas gali būti paskatintas
nustatyta tvarka.
VIII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
15. Slaugytojas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui.
__________________________________
SUDERINTA:
Direktorius

_______________________
(parašas)

______________________

Susipažinau ir sutinku:
Slaugytojas
_____________ ________________
(data)
(parašas)
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______________________
(vardas, pavardė)

