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SLAUGYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I.PAREIGYBĖ 
 

        1. Slaugytojo padėjėjo, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – slaugytojo padėjėjas), 
pareigybė priskiriama įstaigos kvalifikuotų darbuotojų pareigybių grupei. 
        2. Pareigybės lygis – C. 
        3. Slaugytojo padėjėjo pareigybė reikalinga padėti slaugos specialistui suteikti kvalifikuotas 
slaugos paslaugas globos namų gyventojams. 
        4. Pareigybės pavaldumas – slaugytojo padėjėjas pavaldus vyr. slaugos administratoriui. 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

       5. Slaugytojo padėjėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  
5.1. turėti medicininį išsilavinimą arba būti išklausiusiam slaugytojo padėjėjo mokymo 

programą; 
5.2. darbe vadovautis Aukštelkės globos namų nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo 

pareigybės aprašymu;  
5.3. gebėti dirbti savarankiškai darbą, kurį padėjėjas pagal kompetenciją gali atlikti savarankiškai 

ir būti už jį atsakingu; 
5.4. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su proto ir psichikos negalią turinčiais klientais, gerbti 

gyventojus ir darbuotojus, laikytis konfidencialumo; 
5.5. pasižymėti tolerancija, geranoriškumu, atsakingumu ir kūrybiškumu bei iniciatyvumu; 
5.6. slaugytojo padėjėjo  apranga ir veiksmai neturi kenkti jo paties ir globos namų gyventojo 

sveikatai bei saugumui. 
 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Slaugytojo padėjėjas vykdo šias funkcijas: 
6.1. vykdo bendrosios praktikos slaugytojo nurodymus; 
6.2. gerbia gyventojus  ir vertina kiekvieno iš jų unikalumą; 
6.3. laikosi konfidencialumo, teikia informaciją apie klientą tik įstatymų numatytais atvejais; 
6.4. stengiasi suprasti kiekvieną klientą ir jam padeda; 
6.5. vertina visus klientus vienodai ir teikia jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės 

padėties, tikėjimo, lyties, rasės ar pažiūrų; 
6.6. būna objektyviu priimdamas sprendimus, nesivadovauja išankstinėmis nuostatomis; 
6.7. padeda slaugos specialistui rinkti svarbiausius duomenis, kurių reikia individualiai ir 

komandinei slaugai; 
6.8. savarankiškai arba vadovaujant slaugos specialistui slaugo gyventojus; 
6.9. bendradarbiauja su slaugos specialistu bei kitais sveikatos priežiūros darbuotojais; 
6.10. paruošia ir prižiūri slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti; 
6.11. tvarko gyventojų sekretus ir išskyras; 
6.12. užtikrina gyventojo higienines reikmes:  moko asmens higienos, esant poreikiui, kloja 

gyventojo lovą, keičia rūbus bei patalynę,  prižiūri ir padeda prisižiūrėti gyventojui  kūno švarą: 
užtikrindamas fizinį saugumą, gulinčius lovoje prausia, maudo duše, vonioje, prižiūri galvos ir 
galūnių švarą; 



6.13. palaiko švarą ir tvarką kambariuose, gyvenamojoje aplinkoje; 
6.14. rūpinasi mirštančiais gyventojais, mirus gyventojui, praneša slaugytojui; 
6.14. teikia pagalbą nesavarankiškiems, sunkią negalią turintiems gyventojams: 
6.15. stebi asmenį pagal slaugos specialisto nurodymus, reaguoja į jo signalus; padeda 

slaugytojui paruošti klientą ir atlieka slaugos procedūras; 
6.16. maitina ar padeda valgyti, surenka indus ir kt., tvarko kliento priemones; 
6.16. skatina ir padrąsina asmenį judėti, teikia pagalbą judant: atsistoti ir atsisėsti į vežimėlį-kėdę, 

naudotis specialiais įtvarais, ramentais, lazdomis, kitomis priemonėmis (išskyrus protezus), esant 
poreikiui - guldo pacientą į lovą ir kelia iš jos, padeda judėti (keičia padėtis) lovoje; 

6.17. veda arba lydi  gyventoją pasivaikščioti, esant reikalui į sveikatos priežiūros įstaigas 
(nustatyta tvarka); 

6.18.  užtikrina gyventojų teises ir tesėtus interesus, kliento apsaugą nuo smurto, išnaudojimo, 
diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų globos namuose; pastebėjus minėtus atvejus, apie tai 
informuoja padalinio vadovą arba direktorių; 

6.19. imasi skubių, neatidėliotinų, teisiškai pagrįstų priemonių nelaimingų atsitikimų, smurto, 
gyventojo pasišalinimo iš globos namų, kitų ekstremalių situacijų atvejais. Nedelsiant apie tai praneša 
padalinio vadovui; organizuoja gyventojo paiešką ir joje dalyvauja; 

6.20. dirba komandinio darbo principu; 
6.21. vykdo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimus, 

laikosi darbo drausmės; 
6.22. slaugytojo padėjėjas turi žinoti, mokėti ir išmanyti: 
6.22.1. žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus; 
6.22.2. slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje; 
6.22.3. ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti; 
6.22.4. mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus; 
6.22.5. aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, mokėti pasigaminti ir naudoti dezinfekcinius 

tirpalus pagal HN 39 reikalavimus; 
6.22.6. atsakingai bendradarbiauti su gyventoju ir jo šeima; 
6.22.7. mirštančiųjų gyventojų slaugos ypatybes; 
6.22.8. psichikos ligų simptomus ir sindromus; 
6.22.9. visų amžiaus grupių žmonių ( ir sveikų ir sergančių) slaugą ; 
6.22.10. mitybos mokslo pagrindus; 
6.22.11. asmens ir aplinkos priežiūros higienos reikalavimus; 
6.22.12. gyvybei pavojingas būkles. 
 

IV. ATSAKOMYBĖ  
  

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 
7.1. už kokybišką pareigų vykdymą pagal šį pareigybės aprašymą; 
7.2. už informacijos, susijusios su globos namų gyventojo sveikatos būkle konfidencialumą. Taip 

pat ir kitos informacijos, galinčios turėti neigiamos įtakos globos namų gyventojui ar jo teisėtiems 
interesams, konfidencialumą. 

8. Už pareigų nevykdymą,  už savo veiksmus, profesines, etines klaidas, gyventojui ar globos 
namams padarytą žalą, darbo drausmės pažeidimus padėjėjas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka. 
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