
Danguolė Rauckienė 

Projekto „Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose plėtra ir kokybės gerinimas 

Panevėžio mieste“ bendrosios praktikos slaugytoja 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais slaugos paslaugas ir asmens sveikatos priežiūros teikiančių įstaigų bei 

organizacijų tinklu Panevėžio mieste; 

2.  turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam 

prilygintą išsilavinimą ir galiojančią licenciją, leidžiančią verstis slaugos praktika pagal slaugytojo 

profesinę kvalifikaciją; 

3.  būti iniciatyvus, sąžiningas, kruopštus; 

4. gebėti teikti integralią pagalbą įvairių socialinių problemų bei specialių poreikių turintiems 

asmenims; 

5. gebėti dirbti komandoje. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

1. vadovaujantis integralios pagalbos namuose paslaugų sąrašu kvalifikuotai ir kokybiškai teikia 

paslaugų gavėjui nustatytas paslaugas; 

2. pagal kompetenciją teikia būtinąją medicinos pagalbą, esant reikalui, suteikia pirmąją pagalbą ar 

iškviečia skubiąją medicininę pagalbą, žymas apie tokius atvejus užfiksuoja paslaugų gavėjo byloje; 

3. duoda nurodymus/pavedimus kitiems darbuotojams, teikiantiems slaugos paslaugas; 

4. pastebėjus kito darbuotojo padarytą klaidą, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

nedelsiant informuoja klaidą padariusį darbuotoją ir vyr. soc. darbuotoją; 

5. neteikia slaugos paslaugų, kurioms būtinas gydytojo paskyrimas, nesant gydytojo paskyrimo; 

6. surenka informaciją iš šeimos gydytojo, kitų įstaigų sveikatos priežiūros specialistų apie paciento 

sveikatos būklę; 

7. įvertina paslaugų gavėjo sveikatos būklę, pildo ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo 

reikalavimų aprašo 2 ir 3 priedus;  

8. pagal nustatytą tvarką pildo paslaugų teikimo dokumentaciją; 

9. konsultuoja paslaugų gavėjus ir / ar jų šeimos narius slaugos klausimais; 

10. nedelsiant informuoja  socialinį darbuotoją jei paslaugos paslaugų gavėjui būtinos kitu, nei 

numatyta savaitės darbo plane, laiku;  

11. paslaugų gavėjui per 1 mėnesį nuo paslaugų teikimo pradžios parengia Individualų slaugos 

paslaugų teikimo planą užtikrinant paslaugų gavėjo, kitų šeimos narių ar artimųjų giminaičių 

dalyvavimą jį sudarant; 

12. užtikrina mandagius, pasitikėjimu ir pagarba pagrįstus santykius su paslaugų gavėju; 

13. taiko komandinio darbo principą, užtikrina kompleksinį paslaugų gavėjo poreikių tenkinimą;  

14. teikiant paslaugas atrodo tvarkingai, naudoja asmenines apsaugos ir higienos priemones; 

15. teikia paslaugas ir sprendžia paslaugų gavėjui rūpimus klausimus, bendrauja ir bendradarbiauja 

su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais, institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis;  

16. laiku informuoja paciento šeimos narius apie paciento sveikatos būklės pokyčius, komplikacijas, 

vartojamų vaistų nepageidaujamą poveikį ar kitaip pablogėjusią sveikatą. 


