
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO (VAISTINĖS) FUNKCIJOS 
  
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
4.1. versdamasis slaugos praktika laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų; 
4.2. teikti būtinąją medicinos pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka; 
4.3. rekomenduoti ir dalyvauti organizuojant ligų ir sveikatos sutrikimų profilaktikos priemones bei 
užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę; 
4.4. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka; 
4.5. naudoti tik teisės aktų, reguliuojančių medicinos priemonių (prietaisų) naudojimą, reikalavimus 
atitinkančias medicinos priemones (prietaisus), išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis; 
užtikrinti, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų naudojamos šiame papunktyje nurodytų teisės 
aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone (prietaisu) pateikiama 
informacija; 
4.6. tvarkyti medicininius ir slaugos dokumentus bei teikti statistikos ir kitus privalomosios 
atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 
4.7. laikytis asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklių; 
4.8. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos srities teisės aktų reikalavimų; 
4.9. laikytis slaugytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti, saugoti 
profesinę paslaptį ir visą informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia; kitiems asmenims ši 
informacija gali būti atskleista Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais 
pagrindais ir tvarka; 
4.10. tobulinti profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka; 
4.11. laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų, rūpintis licencijos pratęsimu. 
4.12.nepriimti kyšių ir elgtis taip, kad savo veiksmais neprovokuotų paciento, jo artimųjų, 
giminaičių ar kitų gyventojo atstovų, duoti kyšį; 
4.13. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas. 
4.14. vykdyti vaistų ir kitų farmacinių produktų sandėlio apskaitą; 
4.15.vesti viešųjų pirkimų pagal žodinius prašymus registracijos žurnalą, mėnesio paskutinę dieną 
originalą atiduoti viešųjų pirkimų specialistui, kopiją pasiliekant sau, vaistų sandėlyje;  
4.16. sekti  perkamų vaistų ir kitų farmacijos produktų, neišvardintų sutarties priede 10% nuo 
pirkimo vertės sumos ir farmacijos produktų -  vaistų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių 
įvykdymą; 
4.17. užsakyti konkretų vaistų ir kitų farmacijos produktų poreikį (ne daugiau kaip 30 dienų 
poreikio atsargos) pagal gydytojų paskyrimus;  
4.18. priimti, užpajamuoti ir išduoti vaistus ir kitus farmacijos produktus bendrosios praktikos  
slaugytojoms į korpusus; 
4.19. pasirašyti vaistų įsigijimo dokumentuose ir pristatyti juos į buhalteriją; 
4.20. pagal šį dokumentą kompensuojamuosius vaistus ir kitus farmacijos produktus užpajamuoti ta 
pačia tvarka kaip ir nekompensuojamus; 
4.21. iš sandėlio vaistus ir kitus farmacijos produktus išduoti vartojimui pagal įstaigos vidinius 
važtaraščius, vieną kartą savaitėje, o esant poreikiui – kasdien; 
4.22. važtaraščiai išrašomi 2 egzemplioriais, iš kurių vienas lieka vaistų sandėlyje, kitas 
atiduodamas  atitinkamo korpuso slaugytojai; 
4.23. vaistus ir kitus farmacijos produktus į išlaidas nurašyti mėnesiui pasibaigus, gavus 
sunaudojimo apyskaitas surašytas korpusuose dirbančių slaugytojų; 
4.24. sunaudojimo apyskaitos sudaryti pagal kiekvieną globos namų korpusą atskirai; 
4.25. įtraukti sunaudojimo apyskaitos duomenis į kompiuterinę apskaitos sistemą; 
4.26. vaistus laikyti pagal vartojimo būdą ir kitas vaistų laikymo ir saugojimo taisykles nurodytas 
gamintojo; 



4.27. paruošti viešųjų pirkimų specifikacijas: farmacijos produktų-vaistų - prieš du mėnesius iki 
sutarties visiško įvykdymo, kitų produktų (asmens higienos, slaugos prekių, dezinfekcinių 
medžiagų, tvarsliavos, gumos gaminių ir kt.)  – prieš mėnesį, iki sutarties visiško įvykdymo ir 
pateikti vyriausiajam slaugytojui; 
4.28. pateikti duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus už praėjusius 
kalendorinius metus vyriausiajam slaugytojui iki vasario 1d.; 
4.29. dalyvauti globos namų darbuotojų susirinkimuose ir direktoriaus sudarytų komisijų veikloje. 
4.30. bendradarbiauti su asmens, visuomenės sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų 
specialistais, dirbti komandoje; 
4.31. laikytis priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos taisyklių bei kitų įstaigos vidaus teisės aktų 
reikalavimų; 
4.32. tausoti įstaigos nuosavybę, saugoti materialine atsakomybe jam patikėtas materialines 
vertybes ir atsakyti už jų praradimą ir/ ar sugadinimą; 
4.33. tinkamai ir laiku vykdyti šiame pareigybės aprašyme bei įstaigos vidaus teisės aktuose 
numatytas pareigas. 
 
 


