
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO 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. taikyti Lietuvos Respublikoje tik sveikatos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus saugius 
tyrimo, diagnostikos ir slaugos metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis; 
4.6. 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; 
4.7. tvarkyti medicininius ir slaugos dokumentus bei teikti statistikos ir kitus privalomosios 
atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 
4.8. bendradarbiauti su kitais asmens, visuomenės sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų 
specialistais; 
4.9. vykdyti privalomąsias sveikatos programas; 
4.10. laikytis asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklių; 
4.11. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos srities teisės aktų reikalavimų; 
4.12. laikytis slaugytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti, saugoti 
profesinę paslaptį ir visą informaciją apie globos namų gyventoją laikyti konfidencialia; kitiems 
asmenims ši informacija gali būti atskleista Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatytais pagrindais ir tvarka; 
4.13. pranešti kompetentingoms įstaigoms apie įtariamas užkrečiamąsias ligas, apsinuodijimus, 
mirties atvejus Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių tokios informacijos teikimą, 
nustatyta tvarka; 
4.14. pranešti teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms apie sužalotus ar smurtą patyrusius 
asmenis, kuriems dėl nusikalstamos veikos galėjo būti padaryta žala, Lietuvos Respublikos teisės 
aktų, reguliuojančių tokios informacijos teikimą, nustatyta tvarka; 
4.15. pagal savo kompetenciją koordinuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 6.14 papunktyje 
nurodytiems smurtą patyrusiems asmenims; 
4.16. informuoti gydytoją apie globos namų gyventojo sveikatos būklės pokyčius, komplikacijas, 
vartojamų vaistų nepageidaujamą poveikį ar kitaip pablogėjusią sveikatą; 
4.17. teikti informaciją apie globos namų gyventojo sveikatą Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir 
žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka; 
4.18. tobulinti profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka; 
4.19. laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų;  
4.20. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones; 
4.21. paaiškinti asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu; 
4.22. nepriimti kyšių ir elgtis taip, kad savo veiksmais neprovokuotų globos namų gyventojo, jo 
artimųjų, giminaičių ar kitų gyventojo atstovų, duoti kyšį; 
4.23. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas. 
4.24. planuoti ortopedinės avalynės ir techninės pagalbos priemonių poreikį globos namų 
gyventojams; 
4.25. dalyvauti globos namų gyventojų maitinimo procese; 



4.26. išdalyti, sugirdyti pacientams kietos ir (ar) skystos formos vaistus, stebėti ir vertinti jų poveikį, 
šalutines organizmo reakcijas; 
4.27. koordinuoti slaugytojų padėjėjų darbą ir kontroliuoti  atlikto darbo kokybę. 
4.28. globos namų nustatyta tvarka išrašyti vaistus pagal gydytojų paskyrimus ir paimti iš vaistų 
sandėlio, užtikrinti tinkamą vaistų laikymą, vartojimą, apsaugą ir apskaitą korpuse; 
4.29. mirus globos namų gyventojui, informuoti  gydytoją, vyriausiąjį slaugytoją, direktoriaus 
pavaduotoją socialiniams reikalams, direktorių. Nesant socialinio darbuotojo, apie gyventojo mirtį 
pranešti velionio giminėms. Organizuoti medicininio mirties liudijimo išrašymą ir kopijos pristatymą 
į Šilutės metrikacijos skyrių; 
4.30. nakties budėjimo metu priimti ir perduoti budėjimą. Budėjimo perdavimo žurnale įrašyti savo 
pastabas apie ypatingus įvykius (traumas, smurtą ir kt.), gyventojų sveikatos būklės pablogėjimą, 
nurodant kokių priemonių imtasi, kam pranešta, globos namų gyventojų skaičių korpusuose;   
4.31. naktinių budėjimų, šventinių ir poilsio dienų darbo laikotarpiu, budintis slaugytojas yra 
atsakingas už slaugytojų padėjėjų darbo kokybę, už globos namų gyventojų saugumą bei savavališką 
jų pasišalinimą;  
4.32. sudaryti darbo grafikus slaugytojų padėjėjams, supažindinti darbuotojus ne vėliau kaip prieš 
septynias dienas iki jų įsigaliojimo; 
4.33. pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir atsakyti už teisingą darbo laiko apskaitą; 
4.34. dalyvauti globos namų darbuotojų susirinkimuose, korpuso pasitarimuose ir įstaigos 
direktoriaus sudarytų komisijų veikloje;  
4.35. laikytis priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos taisyklių bei kitų įstaigos vidaus teisės aktų 
reikalavimų; 
4.36. tausoti globos namų nuosavybę, saugoti materialine atsakomybe jam patikėtas materialines 
vertybes ir atsakyti už jų praradimą ir/ ar sugadinimą; 
4.37. vadovaudamasis patvirtintomis globos namų Finansų kontrolės taisyklėmis atsako už einamąją 
finansų kontrolę; 
4.38. tinkamai ir laiku vykdyti šiame pareigybės aprašyme bei įstaigos vidaus teisės aktuose 
numatytas pareigas, taip pat kitas teisėtas įstaigos direktoriaus bei tiesioginio vadovo pavestas 
užduotis. 
 
 
 


