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ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 

PAGALBINIO GLOBOS DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Senjorų socialinės globos namų (toliau - SSGN) pagalbinis globos darbuotojas yra 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.  

2. Pareigybės lygis - C, kuriam būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas. 

3. Pareigybės paskirtis - dirbti savarankiškai ar komandoje, bendradarbiauti su sveikatos 

priežiūros specialistais ir kitais asmenimis, gerinti SSGN gyventojų gyvenimo kokybę. 

4. Pagalbinis globos darbuotojas pavaldus vyriausiajai slaugytojai. 

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Pagalbinis globos darbuotojas, siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias 

funkcijas: 

5.1. rūpinasi gyventojų kūno švara: atlieka asmens higieną, prausia, maudo, karpo nagus; 

5.2. paruošia gyventojus maitinimui: pasodina ir nuplauna rankas gyventojams prieš 

kiekvieną maitinimą; 

5.3. išnešioja maistą gyventojams į kambarius, maitina gyventojus, atlieka burnos higieną, 

surenka indus, nuvalo ir dezinfekuoja maitinimo stalelius; 

5.4. po maitinimo surenka maisto atliekas į talpyklas ir pristato į virtuvę; 

5.5. plauna ir dezinfekuoja spinteles, šaldytuvus, lovas ir bendro naudojimo vonias; 

5.6. rūpinasi švara ir tvarka gyventojų kambariuose ir pagalbinėse patalpose, tvarko 

asmeninius daiktus spintose ir kambaryje, esant būtinybei išvalo patalpą; 

5.7. laikosi aseptikos ir antiseptikos bei dezinfekcijos reikalavimų. Griežtai laikosi asmens 

higienos reikalavimų ir švaros; 

5.8. laikosi moralės ir etikos normų. Gerbia gyventojo orumą, užtikrina gautos informacijos 

apie asmenį, rūpintoją, šeimos narius ar artimuosius giminaičius konfidencialumą, asmens 

privatumą. Mandagiai ir pagarbiai bendrauja su gyventojais nepriklausomai nuo jų lyties, tautybės, 

tikėjimo, politinių įsitikinimų. Mandagiai elgiasi su jų artimaisiais, lankytojais; 

5.9. reikalui esant suteikia gyventojui reikalingą pagalbą persikeliant iš vieno kambario į kitą, 

judant; 



5.10. tinkamai reaguoja į gyvybei pavojingas būkles bei teikia būtinąją (pirmąją) medicinos pagalbą; 

5.11. bendradarbiauja su slaugos specialistais bei kitais sveikatos priežiūros ir socialiniais 

darbuotojais; 

5.12. atsiradus buitiniams gedimams kambaryje nedelsiant informuoja Ūkio skyrių; 

5.13. rūpintis savo kaip darbuotojo tvarkinga išvaizda, švariais darbo rūbais ir švaria avalyne; 

5.14. neviršydamas savo kompetencijos vykdo kitus su SSGN funkcijomis susijusius 

nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, vyriausiojo slaugytojo, vyresniojo bendrosios praktikos 

slaugytojo, bendrosios praktikos slaugytojo bei vyresniojo slaugytojo padėjėjo pavedimus. 

 

III. ATSAKOMYBĖ 

 

6. Pagalbinis globos darbuotojas už netinkamą pareigų vykdymą, darbo tvarkos taisyklių 

pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

7. Pagalbiniam globos darbuotojui privalu atvykti į darbą blaiviam, tinkamai pailsėjus ir 

darbingoje būsenoje. Susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint atvykti į darbą pranešti vyriausiajai 

slaugytojai. 

8. Už konkretų atliktą darbą ar pavedimo įvykdymą pagalbinis globos darbuotojas atsiskaito 

kartu dirbančiam bendrosios praktikos slaugytojui.  

 

 

 

 

 

               Susipažinau 

___________________________ 

                 (parašas) 

___________________________ 

           (vardas, pavardė) 

___________________________ 

                   (data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


