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VYRIAUSIOJO SLAUGOS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. PAREIGYBĖ 

 
          1. Vyriausiojo slaugos administratoriaus, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – 
vyriausiasis slaugos administratorius), pareigybė priskiriama įstaigos struktūrinių padalinių vadovų ir 
jų pavaduotojų pareigybių grupei. 
          2. Pareigybės lygis – A2. 
          3. Vyriausiojo slaugos administratoriaus pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti 
sveikatos priežiūros personalo darbą, užtikrinti prieinamas, kokybiškas ir efektyvias sveikatos 
priežiūros paslaugas socialinės globos namų gyventojams. 
         4. Pareigybės pavaldumas  - vyriausiasis slaugos administratorius pavaldus įstaigos direktoriui.    
    

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

 5. Vyriausiasis slaugos administratorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
 5.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį medicinos išsilavinimą; 

5.2. turi išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, 
reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos įsakymais, Psichikos sveikatos priežiūros įstatymus ir poįstatyminiais aktus, 
žmogaus teises ginančių tarptautinių įstatymų nuostatas; 

5.3. būti susipažinusiam su Aukštelkės socialinės globos namų nuostatais, Darbo tvarkos 
taisyklėmis; 

5.4. išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą; 
5.5. gebėti koordinuoti įstaigos slaugos darbą; 
5.6. žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti 

duomenis, vertinti slaugos kokybę įstaigoje, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį; 
5.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, 

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu; 
5.8. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, spęsti 

konfliktus; 
5.9. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus; 
5.10. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis; 

 5.11. vyriausiojo slaugos administratoriaus nesant darbe (dėl ligos, atostogų, komandiruočių ir 
kitais atvejais), jo pareigas vykdo kitas direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

 6. Vyriausiasis slaugos administratorius vykdo šias funkcijas: 
 6.1. koordinuoja ir kontroliuoja sveikatos priežiūros personalo darbą; 

6.2. organizuoja sveikatos priežiūros darbuotojų teisingą darbo paskirstymą; 
6.3. organizuoja ir kontroliuoja kvalifikacijos kėlimą sveikatos priežiūros personalui; 

 6.4. tikrina asmens higienos reikalavimų vykdymą; 
 6.5. organizuoja ir kontroliuoja medicininių atliekų tvarkymą; 
 6.6. atlieka medikamentų užsakymą;  



6.7. užtikrina medikamentų saugojimą, jų išdavimą;  
6.8. veda medikamentų apskaitą; 
6.9. užtikrina medicininio inventoriaus laikymą, jų remontą; 

 6.10. vykdo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimus; 
6.11. dirba komandinio darbo principu; 
6.12. laikosi darbo drausmės; 
6.13. sudaro darbuotojų darbo ir atostogų grafikus; 
6.14. veda darbo laiko apskaitos tabelius; 
6.15. veda globos namų gyventojų judėjimo apskaitą; 
6.16. tikrina globos namų patalpų sanitarinį stovį; 
6.17. vykdo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kontrolę. 
 

IV. ATSAKOMYBĖ  
 

 7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 
8. už neteisingus ir neteisėtus veiksmus, aplaidumą ir netinkamų pareigų vykdymą bei 

kompetencijos viršijimą; 
 9. už padarytas medicinos ir profesinės etikos klaidas; 
 10. už kokybišką pareigų vykdymą pagal šį pareigybės aprašymą; 
 11. už informacijos, susijusios su socialinės globos namų gyventojo sveikatos būkle, turtine 
padėtimi, konfidencialumą. Taip pat ir kitos informacijos, galinčios turėti neigiamos įtakos globos 
namų gyventojui ar jo teisėtiems interesams, konfidencialumą; 
 12. už sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vykdymo kontrolę; 

13. už pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos 
Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka. 
 

_________________________ 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 


