
 

 

VYRIAUSIOJO SLAUGYTOJO FUNKCIJOS 
 
3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
3.1. vadovauja ir organizuoja Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybos (toliau- tarnyba) 
darbuotojų darbą, sudaro jų darbo grafikus ir veda darbo laiko apskaitą;  
3.2. kontroliuoja Tarnybos veiklą, darbo drausmę, užduočių, pareigybių vykdymą. 
3.3. kontroliuoja higienos normų reikalavimų vykdymą asmens sveikatos priežiūros ir slaugos 
tarnybos vykdomos veiklos patalpose; 
3.4. organizuoja Tarnybos darbuotojų pasitarimus; 
3.5. dirba savarankiškai bendradarbiaujant su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais, 
socialinės globos tarnyba, taikant  komandinio darbo metodą;  
3.6. savo kompetencijos ribose nagrinėja gyventojų slaugos problemas, numato jų sprendimo būdus,  
šalina problemas sukeliančias priežastis; 
3.7. organizuoja Tarnybos darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų nustatyta 
tvarka; 
3.8. laikosi profesinės etikos principų; 
3.9. organizuoja  privalomąjį pirmosios medicinos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymą įstaigos 
darbuotojams; 
3.10. planuoja ortopedinės avalynės ir techninės pagalbos priemonių poreikį globos namų 
gyventojams; 
3.11. organizuoja medicininių atliekų surinkimą ir išvežimą, vykdo medicininių atliekų apskaitą; 
3.12. vadovaudamasis  globos namų patvirtintu viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir vidaus 
kontrolės ir tvarkos aprašu planuoja prekių, paslaugų  ar darbų įsigijimo poreikį, teikia pirkimų 
paraiškas; 
3.13. kontroliuoja sudarytų sutarčių vykdymą, susijusių su asmens sveikatos priežiūros ir slaugos  
tarnybos veikla;  
3.14. vykdo išduotų  naudojimui  materialinių vertybių apskaitą; 
3.15. vadovaudamasis patvirtintomis globos namų Finansų kontrolės taisyklėmis atsako už einamąją 
finansų kontrolę; 
3.16. kasmet ruošia Tarnybos darbo planą, organizuoja jo įgyvendinimą bei koregavimą, įvertina 
darbų efektyvumą. 
3.17. dalyvauja naujų gyventojų apgyvendinime įstaigoje, tikrina reikiamą dokumentaciją; 
3.18. ruošia ataskaitas, teikia statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis teisės aktų 
nustatyta tvarka;   
3.19. pagal tarnybai priskirtus veiklos procesus atlieka rizikos veiksnių nustatymą, jų įvertinimą ir 
numatytų rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimą; 
3.20.  saugo apskaitos dokumentus ir registrus iki jų perdavimo į archyvą; 
3.21. teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl darbo organizavimo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimo;  
3.22. laikosi konfidencialumo, informaciją apie gyventojo sveikatą teikia tik teisės aktų nustatyta 
tvarka, to reikalauja iš Tarnybos darbuotojų; 
3.23. tinkamai ir laiku vykdo šios pareigybės aprašyme bei įstaigos vidaus teisės aktuose numatytas 
pareigas, taip pat kitas teisėtas įstaigos direktoriaus bei tiesioginio vadovo pavestas užduotis. 
 
 
 
 


