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BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. PAREIGYBĖ 

 
         1. Bendrosios praktikos slaugytojo, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – 
bendrosios praktikos slaugytojas), pareigybė priskiriama įstaigos specialistų pareigybių grupei.  
         2. Pareigybės lygis – B. 
         3. Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybė reikalinga teikti sveikatos priežiūros paslaugas 
socialinės globos namų gyventojams. 
         4. Pareigybės pavaldumas  - bendrosios praktikos slaugytojas pavaldus padalinio vedėjui.    
    

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

 5. Bendrosios praktikos slaugytojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
 5.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį medicinos išsilavinimą; 
 5.2. būti susipažinusiam su Psichikos sveikatos priežiūros įstatymais ir poįstatyminiais aktais, 
žmogaus teises ginančių tarptautinių įstatymų nuostatomis, Aukštelkės socialinės globos namų 
nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu; 
 5.3. bendrosios praktikos slaugytojo apranga ir veiksmai neturi kenkti jo paties ir paciento 
sveikatai bei saugumui; 
 5.4. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su proto ir psichikos negalią turinčiais klientais, gerbti 
gyventojus ir darbuotojus, laikytis konfidencialumo; 
  

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

 6. Bendrosios praktikos slaugytojas vykdo šias funkcijas: 
 6.1. kruopščiai slaugo įvairaus amžiaus žmones, rūpinasi jų sveikata, saugumu ir reabilitacija; 
 6.2. atlieka gydytojo paskyrimus, informuoja pacientus apie paskirtų vaistų poveikį, nurodo 
profilaktikos būdus, pastebi ir pašalina vaistų sukeliamus pašalinius reiškinius; 
 6.3. laiku ir tinkamai atlieka gydymo procedūras, paaiškina pacientams jų poveikį ir kokio 
specialaus režimo reikia laikytis prieš jas ir po jų. Praneša gydytojui apie pastebėtas procedūrų 
sukeltas komplikacijas; 
 6.4. rūpinasi pacientų saugumu, gina jų teises, užsiima psichikos sveikatos slauga, kuri 
atitinka socialinę ligonių padėtį ir kultūros lygį, padeda jiems reabilituotis ir integruotis į visuomenę; 

6.5. informacija apie pacientą turi būti konfidenciali. Ją galima teikti tik medikams, 
gydantiems pacientą, įstaigos vadovui, arba pareikalavus teisėtvarkos institucijoms; 

6.6. tinkamai įvertina paciento elgesio pasikeitimus, atkreipia dėmesį į bendravimą su kitais 
pacientais ar medicinos personalu; 

6.7. įvertina pacientų emocinę būseną: pyktį, agresiją, sielvartą, nuotaikos ir kitus sutrikimus; 
6.8. įvertina paciento intelektą, mąstymą, emocijas, atmintį, sąmonę, valią, suvokimą ir kitus 

pokyčius; 
6.9. įvertina somatinius sutrikimus: kvėpavimo (jo dažnumą), virškinimo, apetito, širdies 

veiklos, pulso, kraujospūdžio, taip pat skausmą, veido spalvą, akių išraišką, įvairias išskyras ir kt; 
6.10. teikia skubiąją medicinos pagalbą, kai nėra gydytojo ir iškyla tiesioginė grėsmė paciento 

gyvybei, kai įvyksta klinikinė mirtis, koma, šokas, kolapsas, asfiksija, ūminės kvėpavimo ar širdies 
veiklos nepakankamumas, kai yra uždarųjų ar atvirųjų galūnių lūžių; 



6.11. tinkamai įvertina paciento būklę po procedūrų; 
6.12. bendradarbiauja su pacientais, stengiasi pirmiausia tenkinti svarbiausius jo poreikius, 

taip pat skatina ir moko pacientą bei jo šeimos narius pačius dalyvauti slaugoje; 
6.13. registruoja visus slaugos veiksmus paciento stebėjimo bei surinktų apie jį žinių lape ir 

naudoja šia informacija tik slaugai gerinti; 
6.14. įgyvendina šiuolaikinius slaugos mokymo principus, akcentuoja slaugos svarbą kitam 

aptarnaujančiam personalui;  
6.15. tobulina psichikos sveikatos slaugos praktiką, analizuoja, apibendrina slaugos darbą, 

teikia pasiūlymus administracijai, slaugos specialistams; 
6.16. bendradarbiauja su kitų profesijų žmonėmis, įstaigomis, nuo kurių priklauso ar gali 

priklausyti žmonių psichikos sveikata; 
6.17. bendrosios praktikos slaugytojas turi žinoti, mokėti ir išmanyti: 
6.17.1. kokios pagalbos reikia slaugomam asmeniui; 
6.17.2. žmogų įvairiomis jo gyvenimo situacijomis; 
6.17.3. socialinių, kultūrinių, istorinių, politinių veiksnių įtaką psichikos sveikatai; 
6.17.4. atsakingai bendradarbiauti su pacientu ir jo šeima; 
6.17.5. aiškinti visuomenei slaugytojos (-ojo) funkcijas, slaugos tikslus; 
6.17.6. įvairaus amžiaus žmonių bendrosios anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus; 
6.17.7. aseptikos ir antiseptikos reikalavimus; 
6.17.8. psichikos ligų simptomus ir sindromus; 
6.17.9. neuroleptikų, antidepresantų, trankviliantų ir kitų vaistų poveikį organizmui; 
6.17.10. vaistų laikymo sąlygas ir vartojimo būdus; 
6.17.11. visų amžiaus grupių žmonių ( ir sveikų ir sergančių) slaugą bei mirštančiųjų slaugos 

ypatybes; 
6.17.12. mitybos mokslo pagrindus; 
6.17.13. asmens ir aplinkos priežiūros higienos reikalavimus; 
6.17.14. gyvybei pavojingas būkles; 
6.17.15. šalies sveikatos politiką ir programas; 
6.17.16. pagrindinius šalies sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus; 
6.17.17. suteikti pirmąją medicinos pagalbą gyvybei pavojingų būklių, traumų, nelaimingų 

atsitikimų bei ūmių apsinuodijimų atvejais; 
6.17.18. numatyti ir suplanuoti psichikos sveikatos slaugos veiksmus; 
6.17.19. nustatyti psichikos sveikatos slaugos poreikius; 
6.17.20. pildyti slaugos dokumentus; 
6.17.21. kvalifikuotai atlikti įteisintas slaugos procedūras; 
6.17.22. įvertinti teikiamos slaugos efektyvumą; 
6.17.23. įgyvendinti slaugos planą; 
6.18. vykdo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimus; 
6.19. dirba komandinio darbo principu; 
6.20. laikosi darbo drausmės. 

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

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 


