
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS  

SLAUGYTOJO PADĖJĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Senjorų socialinės globos namų (toliau-SSGN) slaugytojo padėjėjas yra darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį.  

2. Pareigybės lygis – C, kuriam būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta 

slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją. 

3. Pareigybės paskirtis - dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, bendradarbiauti su 

sveikatos priežiūros specialistais ir kitais asmenimis. 

4. Pareigybės darbo sritis – SSGN gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas. 

5. Slaugytojo padėjėjas tiesiogiai pavaldus vyriausiajai slaugytojai. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Slaugytojo padėjėjas  turi atitikti šiuos  specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją; 

6.2. planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje ir savarankiškai, įgyvendinti slaugos 

planus, bendrauti su SSGN gyventojais; 

6.3. turi gerai išmanyti Lietuvos medicinos normą MN 21:2000 „Slaugytojo padėjėjas. 

Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė”, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2000 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 220 „Dėl Lietuvos medicinos 

normos MN 21:2000 „Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir 

atsakomybė” patvirtinimo“, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą; 

6.4. sklandžiai dėstyti mintis; 

6.5. gebėti organizuoti padalinio darbą; 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Slaugytojo padėjėjas, siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas: 

7.1. rūpinasi kūno švara: prausia gulinčius lovoje, duše, maudo vonioje ir užtikrina saugumą;  

7.2. maudo kiekvieną gyventoją ne rečiau kaip 7 dienas ar esant poreikiui; 

7.3. užtikrina gyventojams nustatytų individualių planų savalaikį vykdymą ir dokumentų 

pildymą; 



7.4. padeda gyventojui apsirengti bei nusirengti; 

7.5. maudymo metu gyventoją kelti, sodinti saugiai, laikytis reikalavimų; 

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

higienos reikalavimų ir švaros; 

7.7. nuolat pasiūlo savo paslaugas gyventojams, moko saugumo įgūdžių ir padeda naudotis 

techninėmis pagalbos priemonėmis; 

7.8. reaguoti į gyventojo sveikatos būklės pasikeitimus, informuoti bendrosios praktikos 

slaugytoją; 

7.9. 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 slaugo, bendrauja su gyventojais nepriklausomai nuo jų lyties, 

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

7.10. racionaliai naudoja higienines priemones, techninės pagalbos priemones; 

7.11. atsiradus buitiniams gedimams maudymo ir tarnybinėse patalpose nedelsiant 

informuoja ūkio skyriaus darbuotojus; 

7.12. neviršydamas savo kompetencijos vykdo kitus su SSGN funkcijomis susijusius 

nenuolatinio pobūdžio SSGN vyriausiosios slaugytojos, vyresniujų bendrosios praktikos slaugytojų, 

bendrosios praktikos slaugytojų bei SSGN direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos 

strateginiai tikslai; 

7.13. slaugytojo padėjėjas vykdo visus bendrosios praktikos slaugytojo nurodymus; 

7.14. slaugytojo padėjėjo darbas pagal savarankiškumo laipsnį yra dvejopas: savarankiškas 

darbas ir darbas bendrosios praktikos slaugytojo priežiūroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


