
ANYKŠČIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

PAGALBOS Į NAMUS TARNYBOS 

SLAUGYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

PROJEKTE „INTEGRALIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA ANYKŠČIŲ RAJONE- 1“ 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Anykščių rajono socialinių paslaugių centro (toliau – Centro) Pagalbos į namus tarnybos  įgyvendinamo projekto „Integralių 

paslaugų plėtra Anykščių rajone – 1“ (toliau – Tarnybos) slaugytojas, teikiantis slaugos paslaugas asmenims, kuriems yra skirta 

dienos socialinės globos paslauga asmens namuose ir asmuo yra projekto dalyvis, priskiriama III biudžetinių įstaigų darbuotojų 

grupei. 

2. Pareigybių lygis – B, kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštosios neuniversitetinės ar jai prilygintos medicinos mokyklos 

studijas bei gavęs aukštojo neuniversitetinio ar jam prilyginto mokslo slaugytojos (med.sesers) specialybės įgijimo diplomą. 

3. Pareigybės paskirtis – slaugytojo veikla, padedanti užtikrinti paciento pagrindines gyvybines veiklas pagal slaugos poreikius, 

bei jo atliekamos šeimos gydytojo paskirtos gydymo, diagnostikos procedūros asmens namuose. 

4. Pareigybės darbo sritis – apimantis slaugos procesus (sistemingas problemų sprendimas, siekiant patenkinti fizinius, 

psichinius ir socialinius asmens, šeimos, bendruomenės ar visuomenės sveikatos poreikius) ir slaugos poreikius (pagrindiniai 

fiziologiniai, psichiniai ir socialiniai paciento, šeimos, bendruomenės poreikiai, kuriems patenkinti reikalinga slaugytojo 

pagalba). 

5. Slaugytojas yra skiriamas ir atleidžiamas Centro direktoriaus įsakymu, tiesiogiai pavaldus projekto vadovui bei atskaitingas 

koordinatoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI SLAUGYTOJO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Slaugytojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. asmuo, įgijęs slaugos ar bendrosios praktikos profesinę kvalifikaciją, išklausęs psichikos sveikatos slaugos specializacijos 

programą ir turi turėti galiojančią specialiosios praktikos slaugytojo licenciją. 

6.2.  planuoti ir organizuoti slaugos paslaugas asmens namuose, dirbti komandoje, vertinti veiklos efektyvumą, pildyti veiklą 

pagrindžiančius dokumentus. 

6.3.  išmanyti slaugos naujoves ir mokėti jas pritaikyti praktikoje; 

6.4. Slaugytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos medicinos normos MN28: 2004 nuostatomis (1 priedas), bei pirmosios 

pagalbos teikimą reglamentuojanti medicininė norma (2 priedas) kuri yra neatsiejama slaugytojo pareiginių nuostatų dalis, 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Anykščių rajono tarybos sprendimais, Centro vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis, Tarnybos veiklos nuostatais ir kitais teisės aktais bei šiais pareiginiais nuostatais, laikosi darbų saugos reikalavimų. 

6.5. Slaugytojas privalo žinoti: 

6.5.1. nacionalinės sveikatos politikos nuostatas; 

6.5.2.  sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus; 

6.5.3.  slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus; 

6.5.4.  slaugos teorijos ir slaugymo modelius; 

6.5.5.  psichosocialinės reabilitacijos principus; 

6.5.6. vaistų veikimo mechanizmą, poveikį organizmui, kontraindikacijas bei atsargumo priemones; 

6.5.7.  vaistų laikymo taisykles, vartojimo būdus. 

6.5.8. saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe ir gaisrinės saugos norminių aktų reikalavimus; 

6.5.9. laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių, Centro struktūrinio padalinio Pagalbos į namus tarnybos padalinio nuostatų, vaistų 

gavimo ir laikymo taisyklių; 

6.5.10.  pastoviai laikytis asmeninės higienos reikalavimų. 

6.6. Turi išmanyti: 

6.6.1.  bendrosios ir psichiatrinės slaugos ypatumus; 

6.6.2.  psichikos sutrikimų simptomus, įvertinti jų įtaką gyventojų elgesiui, galimą pavojų gyventojo ar aplinkinių žmonių 

sveikatai bei gyvybei; 

6.6.3.  asmens higienos reikalavimus; 

6.6.4.  dietinio gydymo ypatumus; 



6.6.5.  bendravimo ir bendradarbiavimo su gyventojais ir jų artimaisiais ypatumus; 

6.6.6.  neuroleptikų, trankviliantų, antidepresantų veikimo bendruosius principus ar komplikacijas. 

6.6.7. žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus; 

6.6.8.  slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje; 

6.6.9.  ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti; 

6.6.10.  mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus; 

6.6.11. žinoti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, mokėti pasigaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus pagal HN 39 

reikalavimus; 

6.6.12.  mirštančiųjų pacientų slaugos ypatybes. 

6.7. Slaugytojo darbo apranga ir veiksmai neturi kenkti jo paties ir pacientų/ klientų sveikatai bei saugumui. 

6.8. Slaugytojas privalo sugebėti: 

6.8.1.  įvertinti slaugos poreikį; 

6.8.2.  įvertinti gyvybinių funkcijų sutrikimo požymius; 

6.8.3.  atpažinti ir įvertinti nepageidaujamas kliento organizmo reakcijas į paskirtą gydymą; 

6.8.4.  mokyti klientus tausoti, palaikyti ir stiprinti sveikatą. 

6.8.5.  atlikti slaugos procedūras klientams/pacientams, savarankiškai spręsti problemas ir priimti įstatymus atitinkančius 

sprendimus; 

6.8.6. planuoti ir organizuoti jam pavestą veiklą; 

6.8.7.  sklandžiai, logiškai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

6.8.8. įvertinti Centro kliento/ paciento (jo šeimos) situaciją ir nustatyti poreikius reikiamai pagalbai bei paslaugoms gauti; 

6.9. Slaugytojas privalo reprezentuoti savo instituciją, savo darbe laikytis konfidencialumo principo. 

6.10. įvertinti savo veiklą, padaryti išvadas ir teikti pasiūlymus dėl savo ir Centro veiklos gerinimo, bendradarbiauti ir dirbti 

specialistų komandoje; 

6.11. Glaudžiai bendradarbiauja su klientų/pacientu, jo šeimos gydytoju bei artimaisiais.  

6.12. vadovautis Centro nuostatais, Pagalbos į namus tarnybos nuostatais, socialinių darbuotojų profesinės etikos kodeksu, 

direktoriaus įsakymais ir nurodymais, direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams, projekto koordinatoriaus, tarnybos 

socialinio darbuotojo nurodymais, Centro vidaus tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir sveikatos, bei gaisrinės saugos 

instrukcijomis ir šiais pareiginiais nuostatais 

6.13. privalo mokėti bendrauti su senyvo amžiaus asmenimis, ir su asmenimis turinčiais negalią, mokėti dirbti komandoje, būti 

atsakingu, pareigingu, empatišku, humanišku, gebėti analizuoti paslaugos gavėjų sveikatos būklės bei psichikos pasikeitimus, 

dvasiškai tvirtas asmuo. 

6.14. paslaugas organizuoti ir teikti užtikrinant paslaugų gavėjo pagrindines teisės, teisę į privatumą, orumą, fizinę 

neliečiamybę, lyčių lygybė ir nediskriminavimą. 

6.15. įgalinti paslaugų gavėją dalyvauti slaugos paslaugų planavime, organizavime ir teikime. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. klientams, įvertinus jų poreikius organizuoti slaugos paslaugas asmens namuose bei esančią situaciją dėl psichikos sutrikimų, 

padėti tenkinti jų slaugos poreikius jų namuose; 

7.1. laiku, tinkamai ir teisingai atlikti gydytojo paskirtas slaugos procedūras, paaiškinant paslaugų gavėjui ir (ar) jo šeimai 

atlikimo būdus, pasiruošimą, galimas komplikacijas, stebėti asmens savijautą prieš ir po procedūrų; 

7.2. paslaugas teikti pagal šeimos gydytojo medicininį išrašą, paslaugas teikti paslaugų gavėjams;  

7.3. įvertinti paslaugos gavėjo psichikos sveikatos būklę, gyvybines veiklas stebėjimų duomenis rašyti į asmens bylą, prireikus 

imtis neatidėliotinų priemonių ir skubiai informuoti šeimos gydytoją; 

7.4. organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas (šeimos gydytojo iškvietimas, recepto pas gydytoją išrašymas, užregistravimas 
pas gydytojus ir kitus specialistus, išrašų paėmimas ir kt.), atlikti paskirtas gydymo, slaugymo procedūras, paaiškinti klientams 

jų poveikį ir kokio specialaus rėžimo reikia laikytis prieš jas ir po jų. Pranešti apie pastebėtas procedūrų sukeltas komplikacijas 

kliento/ paciento šeimos gydytojams; 

7.5.  įvertinti kliento/ paciento elgesio pasikeitimus, emocinę būseną, suvokimą ir kitus pokyčius; 

7.6.  įvertinti pagrindinius somatinius sutrikimus: kvėpavimo, virškinimo, kraujotakos, išskyras; 

7.7.  teikti būtinąją medicinos pagalbą pagal savo kompetenciją, kai iškyla tiesioginė grėsmė kliento/ paciento gyvybei, rūpintis 

jo saugumu; 

7.8.  laikytis slaugytojo profesinės etikos reikalavimų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

7.9.  organizuoti, kontroliuoti ir vertinti masažuotojo/kineziterapeuto bei slaugytojo padėjėjų darbą, vertinimus teikia projekto 

koordinatoriui arba Centro direktoriui, pildo visą paslaugai teikti reikalingą dokumentaciją. 



7.10.  slaugytoja neturi išreikšti nepalankios nuomonės apie kitą kolegą bei kliento šeimos gydytojo veiklą, girdint kitam 

personalui ar kliento artimiesiems; 

7.11. kartu su projekto koordinatoriumi analizuoti ir spręsti visus pastebėtus masažuotojo/kineziterapeuto ir slaugytojų padėjėjų 

pažeidimus; 

7.12. privalo neatskleisti jokios dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria buvo supažindinti arba 
kitaip ji tapo prieinama ir žinoma, dirbant Centre. 

7.13. Organizuoti ir vesti individualias ar grupines konsultacijas kliento/ paciento artimiesiems; 

7.14.  užtikrinti, kad žinios ir įgūdžiai atitiktų slaugos mokslo ir praktikos reikalavimus bei naujoves, tobulinti profesinę 

kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

7.15. bendradarbiauti su kolegomis, įstaigos darbuotojais, nuo kurių priklauso ar gali priklausyti klientams/ pacientams 

teikiamos  slaugos asmens namuose paslaugos; 

7.16.  laikytis slaugos praktikos licencijavimo taisyklių; 

7.17.  atsiskaityti už atliekamus slaugos veiksmus  projekto koordinatoriui ar Tarnybos socialinei darbuotojai. 

7.18. savo kasdieninėje veikloje vadovautis LR sveikatos ministro patvirtinta  slaugytojo medicinine norma; 

7.19.  paslaugas organizuoti ir teikti vadovaujantis įstaigos direktoriaus patvirtintu Aplinkos paviršių higienos plano ir valymo, 

dezinfekcijos procedūrų aprašymu; 

7.20. esant indikacijoms, suteikus ambulatorinę pagalbą, asmenis nukreipti pas šeimos gydytoją, informuoti slaugytoją ir 

projekto koordinatorių; 

7.21. paslaugų gavėjų namuose atsakingai ir kokybiškai teikti slaugos paslaugas, pagal Anykščių rajono savivaldybės slaugos 

ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu (1 priedas).  

7.22. sutartinai dirbti komandoje su globos specialistais, vertinant ir tenkinat pagrįstus paslaugos gavėjo poreikius ir 

pageidavimus; 

7.23. analizuoti informaciją susijusią su paslaugos gavėjo poreikiais, sveikata, daryti išvadas, įvertinti situaciją ir rizikos 

faktorius, raštu informuoti projekto koordinatorių; 

7.24. kartu su projekto koordinatoriumi, tarnybos socialiniais darbuotojais, slaugos specialistais kasmet atlikti paslaugos 

kokybės vertinimą, apibendrinimą ir išvadų parengimą. 

7.25. esant nenumatytiems atvejams operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, apie juos informuoti projekto 

koordinatorių ar tarnybos socialinį darbuotoją; 

7.26. tarpininkauti tarp paslaugos gavėjo ir jo socialinės aplinkos, sprendžia iškylančius konfliktus bei problemas; 

7.27. rengti ir įgyvendinti individualius planus susijusius su slaugos procesu asmens namuose. 

7.28. informuoti projekto koordinatorių ar tarnybos socialinį darbuotoją apie paslaugos gavėjo pasikeitusius poreikius, siūlyti 

sprendimo būdus; 

7.29. informuoja projekto koordinatorių ar tarnybos socialinį darbuotoją apie paslaugos gavėjo situacijos pasikeitimą – 

paslaugos stabdymą, atnaujinimą, nutraukimą. Tarnybos socialiniam darbuotojui pateikti paslaugos gavėjo arba jo įgalioto 

asmens, raštišką prašymą dėl socialinės/slaugos paslaugų teikimo pokyčių. 

7.30. kiekvieno mėnesio pabaigoje, projekto koordinatoriui pateikia Centro direktoriaus įsakymu patvirtintus dokumentus apie 

paslaugos teikimą. 
7.31. projekto koordinatoriui kas mėnesį teikia pasiūlymus dėl darbo grafiko sudarymo. 

7.32. stebėti asmens elgesį, jo sveikatos fizinę, psichinę, socialinę būklę, atkreipti dėmesį į nebūdingus požymius ir numatyti, 

kokią patologiją gali reikšti šie ženklai, simptomai, reakcija, skubiai informuoti apie tai šeimos gydytoją; 

7.33. prireikus kviesti specialiąsias tarnybas bei imtis neatidėliotinų priemonių, informuoti šeimos gydytoją, Centro direktorių; 

7.34.  pildyti direktoriaus įsakymu patvirtintą bei kitą reikalingą dokumentaciją; 

7.35. projekto koordinatoriui teikti slaugos paslaugų planus ir ataskaitas; 

7.36.  teikti pirmąją ir skubią medicininę pagalbą savo kompetencijos ribose, tinkamai reaguoti į gyvybei pavojingas organizmo 

būkles; 

7.37. pastebėjus kito darbuotojo, teikiančio socialines/slaugos paslaugas, klaidą atliekant procedūras, teikiant paslaugas, 

paduodant vaistus, maistą, nedelsiant informuoti tą klaidą padariusį asmenį ir Centro direktorių; 

7.38. atsiskaityti už atliekamas slaugos paslaugas, rezultatus projekto koordinatoriui ir Centro direktoriui 

7.39. dalyvauti Centro darbuotojų pasitarimuose; 

7.40. palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su paslaugos gavėjo giminėmis ir artimaisiais; 

7.41. bendradarbiauti su seniūnijomis, Socialinės paramos skyriaus specialistais, sveikatos priežiūros įstaigų specialistais, kitų 

socialinių įstaigų specialistais, rajone veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialines paslaugas; 

7.42. centro direktoriui, projekto koordinatoriui ir tarnybos socialiniam darbuotojui teikti pasiūlymus dėl socialinių-slaugos 

paslaugų teikimo bei organizavimo tobulinimo; 

7.43. vykdyti Centro direktoriaus pavestas užduotis susijusias su pareigybe. 

 


