
SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą; 

 būti išklausęs LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą ir turėti 

kvalifikacijos pažymėjimą; 

 išmanyti žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos 

pagrindus; 

 išmanyti slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje; 

 suprasti ir įvertinti ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti; 

 mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus; 

 žinoti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, mokėti pasigaminti ir naudoti 

dezinfekcinius tirpalus pagal HN 39 reikalavimus; 

 žinoti mirštančiųjų slaugos ypatybes; 

 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 tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbius santykius; 

 gebėti dirbti savarankiškai darbą kurį slaugytojo padėjėjas pagal kompetenciją gali atlikti, 

būti atsakingu už šį darbą bei mokėti saugiai dirbti; 

 pasižymėti tolerancija, geranoriškumu, atsakingumu, iniciatyvumu. 

 susirinkimų, pasitarimų metu gautą informaciją skirtą išskirtinai įstaigos darbuotojams, 

laikyti paslaptyje ir neskleisti gyventojams ; 

 darbe privalo vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis: 

o gerbti gyventojus ir vertinti kiekvieno iš jų unikalumą; 

o stengtis suprasti kiekvieną gyventoją ir jam padėti; 

o vertinti visus gyventojus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų 

socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės ar pažiūrų; 

o būti objektyviu priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis; 

o laikytis konfidencialumo, apie socialinės globos namų gyventoją žinomą informaciją 

teikti tik įstatymų numatytais atvejais, siekiant apginti gyventojų interesus; 

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

savuosius; 



 pasižymėti tolerancija, geranoriškumu, atsakingumu, iniciatyvumu; 

 nuolat siekti atnaujinti savo teorines ir praktines žinias, dalyvauti mokymuose ne mažiau 

kaip 16 valandų per metus; 

 garbingai laikytis susitarimų ir įsipareigojimų jį pasamdžiusiai organizacijai. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS: 

 Susipažinti su slaugos planu, sudarytu aptarnaujamam gyventojui, padėti jį įgyvendinti. 

 Padėti bendrosios praktikos slaugytojui rinkti svarbiausius duomenis (stebėti gyventojo 

kvėpavimą odos spalvą, matuoti temperatūrą skaičiuoti, stebėti gyventojo pulsą ir kt.), kurių 

reikia individualiai ir komandinei slaugai; vykdyti visus bendrosios praktikos slaugytojo 

nurodymus. 

 Padėti bendrosios praktikos slaugytojui paruošti gyventoją gydymo ir diagnostikos 

procedūroms. 

 Bendrosios praktikos slaugytojo priežiūroje paimti paprastus bandinius tyrimams 

(išmatų, šlapimo), esant poreikiui atlikti klizmavimą. 

 Savarankiškai arba vadovaujant bendrosios praktikos slaugytojai privalo atlikti 

kasdienius gyventojo slaugos ir priežiūros darbus: 

o užtikrinti higienines gyventojo reikmes t.y. nosies, ausų, akių priežiūrą burnos 

priežiūrą burnos, dantų valymą; lytinių ir šalinimo organų priežiūrą; kūno 

priežiūrą; plaukų priežiūrą; prausimą maudymą (pagal poreikį); aprengimą 

nurengimą lovos paklojimą rūbų bei patalynės keitimą; 

o padėti valgant ar pamaitinti; sugirdyti skysčius; maitinti zondu; pamaitinus 

gyventoją, surinkti indus; 

o padėti judant t.y. padėti keisti padėtį lovoje, atsikelti iš jos ar atsigulti; padėti 

atsistoti ir atsisėsti į vežimėlį; padėti stovėti, vaikščioti, išvesti ar išvežti į lauką; 

o atlikti techninius darbus: reguliuoti lovą; ruošti tvarsliavą; tvarkyti mirusius; 

o užtikrinti diskretišką individualią pagalbą tenkinant būtinuosius biosocialinius 

poreikius; 

o tvarkyti sekretus ir išskyras; 

o tvarkyti bei prižiūrėti šeimynos patalpas. 

 Stebėti gyventoją reaguoti į jo „signalus", elgesio, emocijų pasikeitimus, apie tai 

informuoti bendrosios praktikos slaugytoją ar vyriausią slaugytoją. 

 Ugdyti gyventojų socialinius, buitinius, higieninius, savitarnos įgūdžius. 

 Skatinti ir padrąsinti gyventoją judėti, žaisti, atlikti savitvarkos procedūras. 

 Įvertinus gyventojo individualius poreikius, rūpintis jo laisvalaikiu, bendrauti pagal 



pagrindinius slaugos principus. 

 Lydėti gyventojus į šventes, organizuojamas globos namuose, ekskursijas, išvykas bei už 

globos namų ribų vykstančius renginius. 

 Nakties metu užtikrinti gyventojų tinkamą poilsį. 

 Rūpintis gyventojų saugumu, nepalikti jų be priežiūros, pamainą priimant ir perduodant 

pasirašyti šeimynos žurnale, jame pažymėti visus neeilinius įvykius, nutikusius gyventojams per 

pamainą. 

 Nepalikti savo darbo vietos, neatvykus keičiančiai pamainai. 

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

(savo kompetencijos ribose). 

 Pildyti „Gyventojo sveikatos būklės stebėjimo formą" vadovaujantis „Medicininių 

dokumentų pildymo tvarka". 

 Bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, užimtumo, pedagoginio, 

sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, dirbti komandoje. 

 Tvarkyti šeimynos (kurioje dirba pastoviai) gyventojų pinigus ir turtą, jeigu visų 

šeimynos darbuotojų bendru sutarimu yra įgaliotas vykdyti šią funkciją. 

 Dalyvauti sveikatos priežiūros padalinio susirinkimuose, šeimynos susirinkimuose 

(susirinkimų protokolus penkių dienų laikotarpyje pristatyti direktoriaus pavaduotojui), 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. 

 Vykdyti saugos ir sveikatos darbe reikalavimus, laikytis priešgaisrinės apsaugos, 

elektros saugos reikalavimų ir darbo drausmės. 

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

dieną informuoti administraciją. 

 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. 

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

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

 


