
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAS 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

Reikalavimai bendrosios praktikos slaugytojui: 

 turėti bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią bendrosios 

praktikos slaugos licenciją; 

 žinoti nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas, sveikatos priežiūrą 

reglamentuojančius teisės aktus, asmens sveikatos priežiūros specialistų komandinio darbo ir 

komandos formavimo principus, sveikatos stiprinimą ir ligų profilaktiką, slaugos procesą ir 

slaugos modelius, slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus, darbuotojų saugos ir sveikatos 

principus, higienos normų reikalavimus; 

 žinoti dažniausiai pasitaikančių organizmo sistemų ligų simptomus, plitimo būdus ir 

galimas komplikacijas; 

 žinoti vaistų veikimo mechanizmą, poveikį organizmui, patekimo į jį būdus, 

farmakologinę sąveiką, kontraindikacijas bei atsargumo priemones; 

 žinoti vaistų farmakokinetikos ir farmakodinamikos pagrindus, vaistų laikymo taisykles 

ir vartojimo būdus, jų apskaitos vedimo principus; 

 žinoti mitybos mokslo pagrindus; pagrindinius reabilitacijos principus, metodus ir 

priemones; 

 sugebėti atpažinti ir įvertinti pagrindinius gyvybinių funkcijų sutrikimo požymius; 

 mokėti suteikti pirmą ir skubią medicinos pagalbą, savo kompetencijos ribose, gyvybei 

pavojingų būklių bei traumų atvejais; 

 mokėti kaupti, fiksuoti, sisteminti duomenis apie gyventojų sveikatos būklę, analizuoti 

juos, numatyti priemones trūkumų pašalinimui; žinoti medicininės dokumentacijos 

vedimo pagrindus; 

 tiksliai ir metodiškai vykdyti paskirtas gydomąsias slaugos ir diagnostikos procedūras 

remiantis gydytojų paskyrimais; 

 žinoti medicininių atliekų tvarkymo reikalavimus; 

 žinoti nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos tvarką; laikytis darbuotojų saugos 

ir sveikatos principų; 

 žinoti medicinos prietaisų, įrengimų, darbo priemonių darbų saugos eksploatavimo 

taisykles, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimus; 

 turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, išmanyti raštvedybos taisykles; 



 laikytis profesinės etikos reikalavimų, konfidencialumo, apie globos namų gyventoją 

žinomą informaciją teikti tik įstatymų numatytais atvejais, siekiant apginti gyventojų 

interesus; 

 gebėti dirbti komandoje, priimant sprendimus ir pasidalinant atsakomybe; 

 gebėti vertinti proto negalią ir psichikos sutrikimų turinčių žmonių reakcijas ir elgseną, 

bei suprasti ir reaguoti į ekstremalius gyventojo būsenos pokyčius; 

 gebėti nesukelti gyventojus provokuojančių situacijų (žodžiu, veiksmu ar judesiu); 

 gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su proto ir psichikos negalią turinčiais gyventojais, 

gerbti gyventojus ir darbuotojus, puoselėti pasitikėjimo ir pagarbius santykius; 

 susirinkimų, pasitarimų metu gautą informaciją, skirtą išskirtinai įstaigos darbuotojams, 

laikyti paslaptyje ir neskleisti gyventojams; 

 savo veikla siekti gyventojo gerovės, darbe gyventojo interesus vertinti labiau nei 

savuosius; 

 pasižymėti tolerancija, geranoriškumu, atsakingumu, iniciatyvumu; 

 kelti savo profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

 garbingai laikytis susitarimų ir įsipareigojimų jį pasamdžiusiai organizacijai. 

 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO FUNKCIJOS: 

 Planuoti slaugymą, analizuoti ir įvertinti slaugymo veiksmingumą. 

 Susipažinti ir padėti įgyvendinti individualius socialinės globos planus, sudarytus globos 

namų gyventojams. 

 Įgyvendinti slaugą, bendradarbiaujant su kitais įstaigos darbuotojais, tiesiogiai 

dirbančiais su globos namų gyventojais. 

 Laiku ir tinkamai paduoti gydytojo paskirtus vaistus; įsitikinti, kad gyventojas laiku ir 

tinkamai juos vartotų: mokėti paaiškinti, kodėl gydytojas paskyrė šiuos vaistus, sugebėti 

paaiškinti gyventojui ar su juo dirbančiam darbuotojui vaistų poveikį bei galimą pašalinį 

poveikį. 

 Laiku ir tinkamai atlikti gyventojui paskirtas gydymo ir diagnostines procedūras. 

 Stebėti gyventojo elgesį, jo sveikatos fizinę, psichinę, socialinę būklę, atkreipti dėmesį į 

nebūdingus požymius ir numatyti, kokią patologiją gali reikšti šie ženklai, simptomai, 

reakcija, skubiai informuoti apie tai gydytoją ar vyr. slaugytoją. 

 Stebėjimų duomenis rašyti į medicininę gyventojo asmens sveikatos istoriją ir kitus 

slaugos dokumentus, remiantis stebėjimų duomenimis koreguoti slaugymo planą, 

prireikus imtis neatidėliotinų priemonių ir informuoti gydytoją bei vyr. slaugytoją. 



 Lydėti globos namų gyventojus konsultacijoms ar gydymui į įvairias gydymo įstaigas. 

 Teikti pirmą ir skubią medicinos pagalbą, savo kompetencijos ribose, tinkamai reaguoti į 

gyvybei pavojingas organizmo būkles. 

 Vykdyti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus; laikytis asmens higienos reikalavimų, 

reguliariai tikrintis sveikatą. 

 Pastebėjus kito sveikatos priežiūros personalo nario klaidą paskiriant tyrimus, 

procedūras, vaistus, maitinimą nedelsiant informuoti tą klaidą padariusį asmenį ir 

vyriausiąją slaugytoją. 

 Mokyti globos namų bendruomenę saugoti ir prižiūrėti sveikatą; plėtoti slaugos praktiką. 

 Dirbti komandoje, bendradarbiauti su kitomis institucijomis nuo kurių priklauso žmonių 

sveikata. 

 Padėti rinkti duomenis, reikalingus individualiai ir komandinei slaugai. 

 Bendrauti su gyventojo artimaisiais, informuoti juos apie sveikatos, elgesio pakitimus 

(savo kompetencijos ribose), vadovautis „Informacijos apie pacientą (gyventoją) teikimo 

kitiems asmenims ir institucijoms tvarka". 

 Bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, užimtumo, pedagoginio, 

sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, dirbti komandoje. 

 Dalyvauti sveikatos priežiūros padalinio susirinkimuose, bei įstaigoje organizuojamuose 

seminaruose, konferencijose ar supervizijose. 

 Užtikrinti gyventojo apsaugą nuo smurto, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų. 

Pastebėjus minėtus atvejus, apie tai informuoti vyr. slaugytoją arba direktorių. 

 Imtis skubių, neatidėliotinų, teisiškai pagrįstų priemonių nelaimingų atsitikimų, smurto, 

kitų ekstremalių situacijų atvejais, nedelsiant apie tokius atvejus informuoti vyr. 

slaugytoją, administraciją. 

 Racionaliai ir taupiai naudoti elektros energiją, vandenį, darbo priemones, tausoti globos 

namų turtą. 

 Pačiam negalint atvykti į darbą (dėl ligos, traumų ar kitų objektyvių priežasčių), tą pačią 

dieną informuoti vyr. slaugytoją ar administraciją. 

 Neatvykus darbuotojui į darbą (kasdien po 17 vai., poilsio, švenčių dienomis), 

organizuoti jo pakeitimą kitu, kad šeimynoje gyventojai neliktų be priežiūros. 

 Nepalikti savo darbo vietos, neatvykus keičiančiai pamainai. 

 Registruoti į žurnalą atvykusius lankytojus, gyventojų artimuosius, suteikti sąlygas jiems 

pabendrauti su gyventojais. 



 Nesant globos namuose administracijos atstovų, išeiginėmis, šventinėmis dienomis, 

naktinio budėjimo metu: 

o prižiūrėti tvarką globos namuose, kontroliuoti, kaip vykdoma gyventojų 

priežiūra, maitinimas; 

o užtikrinti, kad vežant hospitalizuoti susirgusį gyventoją jis būtų nupraustas, 

aprengtas tinkama apranga, turėtų visas asmens higienos priemones; 

o susirgus gyventojui, organizuoti jo palydėjimą į gydymo įstaigą; 

o užtikrinti koridorių langų uždarymą durų užrakinimą prieš naktį, šviesų 

išjungimą; 

o nušalinti nuo darbo neblaivius, apsvaigusius nuo alkoholio ar narkotinių, 

psichotropinių medžiagų darbuotojus; 

o informuoti administraciją raštu, apie budėjimo metu į darbą neatvykusius 

darbuotojus, nušalintus nuo darbo darbuotojus, įvykusius incidentus, gedimus ir 

kt.; 

o kasdien perduoti informaciją priešgaisrinės apsaugos tarnybai apie gyventojų, 

darbuotojų skaičių; 

o gyventoją susirgusį infekciniais, virusiniais susirgimais, guldyti į stebėjimo 

palatą, užtikrinti jo priežiūrą. 

 Gyventojui pasišalinus iš socialinės globos namų, vadovautis „Ventos socialinės globos 

namų darbuotojų veiksmų, gyventojui savavališkai pasišalinus iš įstaigos, tvarka". 

 Įvykus ekstremaliai situacijai nedelsiant informuoti administraciją. Gaisro atveju 

organizuoti gyventojų evakuaciją vadovaujantis „Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui" 

planu. 

 Medicinos padalinio vadovui (vyr. slaugytojai) atostogaujant arba nesant darbe dėl kitų 

svarbių priežasčių, tam, kad užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą 

socialinės globos namų gyventojams, įstaigos direktoriaus įsakymu, laikinai vyr. slaugytojos 

pareigas eiti skiriama medicinos padalinio bendrosios praktikos slaugytoja. Šiuo konkrečiu 

atveju bendrosios praktikos slaugytojos sutikimo, laikinai eiti šias pareigas, nereikia. 

 Be konkrečiai išvardintų pareigų, vykdyti ir kitus Ventos socialinės globos namų 

direktoriaus tiek žodinius, tiek raštiškus pavedimus, įpareigojimus, įsakymus. 


