
 

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Individualios priežiūros darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. užtikrina gyventojui individualią, diskretišką pagalbą, jam tenkinant būtinuosius biosocialinius 

poreikius, palaikant švarą ir tvarką kambariuose, gyvenamojoje aplinkoje, bei atliekant gyventojui 

buitines, savitvarkos, saviraiškos funkcijas; 

4.2. užtikrina gyventojo higienines reikmes: 

4.2.1. moko juos asmens higienos; 

4.2.2. padeda gyventojui atsiprausti, išsimaudyti, nesavarankiškus gyventojus nuprausia, išmaudo, 

sušukuoja ir kt.; 

4.2.3. pasirūpina, kad gyventojai laiku nusiskustų barzdas, nusikirptų plaukus; 

4.2.4. prižiūri, keičia gyventojo aprangą, avalynę, patalynę ir rūpinasi bei atnaujina kiekvieno 

gyventojo rūbų ir patalynės žymėjimą; 

4.2.5. padeda gyventojui apsirengti, nusirengti, nesasavarankiškus gyventojus aprengia, nurengia; 

4.2.6. keičia gyventojams sauskelnes; 

4.3. žadina gyventojus ryte, paguldo vakare; 

4.4. užtikrina gyventojų tinkamą poilsį ir priežiūrą nakties metu; 

4.5. palaiko švarą ir tvarką gyvenamuosiuose kambariuose ir kitose patalpose, rūpinasi estetine jų 

tvarka: 

4.5.1. sudaro sąlygas gyventojui pačiam dalyvauti kuriant jaukią namų aplinką – tvarkyti ir 

prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį, kitas patalpas, pačiam susitvarkyti savo aprangą ir kitas 

priemones; 

4.5.2. sutvarko kambarius ir kitas priemones nesavarankiškiems ar sunkią negalią turintiems 

asmenims; 

4.6. tvarko kartu su gyventojais socialinės globos namų aplinką bei gyventojų kapus; 

4.7. organizuoja gyventojų maitinimą:  

4.7.1. palydi gyventojus į valgyklą, dalyvauja gyventojų mityboje, stebi  jos eigą, palaiko gebėjimą 

naudotis stalo įrankiais, padeda nunešti indus; 

4.7.2. slaugos skyriuose padengia stalus, parsiveža iš virtuvės maistą, išdalina gyventojams, 

pamaitina gyventojus, sutvarko indus ir kt.; 

4.7.3. palaiko gyventojų gebėjimą gamintis pageidaujamus patiekalus pagal galimybes; 

4.8. teikia pagalbą nesavarankiškiems, sunkią negalią turintiems gyventojams: 

4.8.1. stebi gyventoją pagal bendrosios praktikos slaugytojo nurodymus, reaguoja į jo signalus, 

padeda slaugytojui paruošti gyventoją slaugos procedūrų atlikimui; 

4.8.2. dalyvauja vaistų dalinime, padeda bendrosios praktikos slaugytojai, atliekant įvairias 

procedūras gyventojui; 

4.8.3. parenka ir paduoda gyventojui pakišamuosius indus (basoną, šlapinimosi indą vyrams 

„antelę“); 

4.8.4.  stebi gyventojo tuštinimąsi ir šlapinimąsi, ir registruoja duomenis apie turinio kiekį; 

4.8.5. pildo gyventojo kūno padėties keitimo grafiką;  

4.8.6. esant poreikiui matuoja ir registruoja kūno temperatūrą; 

4.8.7. skatina ir padrąsina gyventoją judėti, teikia pagalbą judant: padeda atsistoti, atsisėsti į 

vežimėlį, guldo į lovą ir kelia iš jos, padeda judėti lovoje, esant poreikiui reguliariai varto; 

4.8.8. kasdien (priklausomai nuo oro sąlygų) veda, veža, lydi gyventoją pasivaikščioti; 

4.8.9. pamaitina ar padeda valgyti, paduoda gėrimą, sugirdo skysčius ir kt., tvarko gyventojo 

priemones; 

4.9. padeda socialiniams darbuotojams paruošti gyventojus išvykoms, šventėms, įvairiems 

renginiams ir pats juose dalyvauja; 

4.10. lydi, veža gyventojus į užimtumo užsiėmimus, išvykas, pas sveikatos priežiūros specialistus, o 

esant būtinimui ir į gydymo įstaigas; 



  

4.11. nepalieka gyventojų be priežiūros, priima ir perduoda pamainą pasirašydamas „Pamainos 

priėmimo – perdavimo“ žurnale, kuriame pažymi visus svarbesnius įvykius nutikusius per pamainą, 

baigus savo pamainą, sutvarko darbo aplinką; 

4.12. užtikrina gyventojų teises ir teisėtus interesus, jų apsaugą nuo smurto, išnaudojimo, 

diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų. Pastebėjęs minėtus atvejus, apie tai informuoja globos 

namų administraciją; 

4.13. stebi gyventojų sveikatos, emocinę būklę, apie pokyčius informuoja asmens sveikatos 

priežiūros specialistus, socialinius darbuotojus; 

4.14. dalyvauja nustatant gyventojo poreikius ir sudarant bei įgyvendinant individualų socialinės 

globos planą (ISGP); 

4.15. atlieka valymo inventoriaus ir indų markiravimą; 

4.16. prižiūri, kad gyventojai laikytųsi globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklių; 

4.17. bendrauja su gyventojo artimaisiais, savo kompetencijos ribose informuoja juos apie 

vykstančius pokyčius gyventojo gyvenime; 

4.18. rūpinasi globos namų gyventojų materialinių vertybių saugojimu; 

4.19. tausoja ir saugo globos namų turtą, energetinius išteklius; 

4.20. laikosi higienos normų reikalavimų; 

4.21. žino dezinfekcijos ir plovimo priemonių paskirtį užtikrina tinkamą valymo ir dezinfekcinių 

priemonių naudojimą bei saugojimą; 

4.22. atlikus darbus tinkamai paruošia valymo inventorių kitai darbo dienai; 

4.23. dalyvauja skyriaus komandos dalykiniuose susirinkimuose, bei teikia pasiūlymus planuojant 

darbą su gyventojais; 

4.24. gyventojui pasišalinus iš globos namų, organizuoja paiešką vadovaudamasis „Macikų 

socialinės globos namų ypatingų atvejų tvarkos aprašu“; 

4.25. įvykus ekstremaliai situacijai, nedelsiant informuoja socialinį darbuotoją, budintį bendrosios 

praktikos slaugytoją, globos namų administraciją; 

4.26. dirba komandoje, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, užimtumo, asmens sveikatos 

priežiūros bei kitais specialistais; 

4.27. teikia paslaugas taip, kad gyventojas būtų palaikomas, skatinamas ir motyvuojamas tapti kuo 

savarankiškesniu; 

4.28. užrakina gyvenamųjų pastatų lauko duris 22 val. ir atrakina 6 val. ryto; 

4.29. užrakina vartus į globos namų teritoriją 20 val. ir atrakina 7 val. ryto; 

4.30. laikosi konfidencialumo, apie globos namų gyventoją žinomą informaciją teikia tik įstatymų 

numatytais atvejais, siekiant apginti gyventojo interesus; 

4.31. laikosi saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos, elektrosaugos reikalavimų; 

4.32. tobulina profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.33. darbuotojui susirgus (išduotas nedarbingumo pažymėjimas), jis apie tai privalo pranešti 

tiesioginiam vadovui; 

4.34. tinkamai ir laiku vykdo šiame pareigybės aprašyme bei įstaigos vidaus teisės aktuose 

numatytas funkcijas, taip pat kitas teisėtas socialinio darbuotojo, bendrosios praktikos slaugytojo ar 

socialinio darbo tarnybos vadovo, vyriausiojo slaugytojo pavestas užduotis;  

4.35. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio globos namų direktoriaus bei 

direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigai 

pavesti uždaviniai ir funkcijos. 

 

 

 

 

 

 

 

    


