
    

VYRIAUSIAS SLAUGYTOJAS 

      

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

1.1. turėti aukštesnįjį ar iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį, arba aukštąjį neuniversitetinį 

biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimą; 

1.2. turėti licenciją verstis bendrąja slaugos praktika; 

1.3.būti susipažinus ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Kauno miesto savivaldybės 

administracijos, Kauno miesto savivaldybės socialines paslaugas administruojančio skyriaus vedėjo, 

įstaigos direktoriaus įsakymais, įstaigos nuostatais, saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos 

reikalavimais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu; 

1.4. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, mokėti dirbti  Microsoft Office programų paketu; 

1.5. mokėti užsienio kalbą. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. organizuoja ir kontroliuoja Sveikatos priežiūros padalinio darbą ir personalo veiklą; 

2.2. organizuoja padalinio personalo darbą taip, kad būtų patenkinti Namų gyventojų gyvybiniai 

poreikiai bei suteikta šiuos poreikius atitinkanti slauga ir pagalba; 

2.3. sudaro savo, slaugytojų ir slaugytojo padėjėjų darbo ir atostogų grafikus, teikia juos tvirtinti 

direktoriui; imasi priemonių neatvykusiam darbuotojui pakeisti kitu; 

2.4. rūpinasi, kad laiku būtų užsakyti ir gauti medikamentai, slaugos, techninės pagalbos priemonės, 

išrašomi kompensuojamieji vaistai, kitos priemonės, būtinos užtikrint gyventojų sveikatos priežiūrą; 

Tikrina, kad medikamentai ir kitos priemonės būtų tiekiami konkursinėmis kainomis. 

2.5. užtikrina medikamentų, slaugos, techninės pagalbos priemonių apsaugą ir tinkamą jų naudojimą; 

2.6. užpajamuoja ir laiko tam skirtose patalpose ar rakinamose spintose iš tiekėjų gautus 

medikamentus ir slaugos priemones;  

2.7. rengia ir pateikia atsakingam asmeniui sunaudotų medikamentų ataskaitą, slaugos ir kitų 

priemonių sąrašą nurašymui; 

2.8. kontroliuoja, kaip gyventojai ir slaugytojai vykdo gydytojo paskyrimus; vertina slaugos būklę, 

kontroliuoja įrašų apie slaugomų gyventojų slaugą ir priežiūrą savalaikiškumą; 

2.9. kontroliuoja, kad slaugytojos laiku ir tinkamai dalytų vaistus gyventojams (pasirūpintų, kad pas 

gyventoją kambaryje būtų vandens, kad vaistų dalijimo metu kambaryje neradus gyventojo, vaistai 

jam nebūtų paliekami); 

2.10. vertina gyventojų savarankiškumo lygį, teikia rekomendacijas socialiniams darbuotojams dėl 

veiklų gyventojams, kartu su kitais įstaigos specialistais rengia, koreguoja ir įgyvendina gyventojų 

individualius socialinės globos planus; 

2.11. informuoja direktorių arba direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams apie ypatingus 

įvykius ar staigius gyventojų sveikatos būklės pakitimus; 

2.12. teikia informaciją mitybos specialistui apie esamą gyventojų skaičių ir apie jiems paskirtas 

dietas; 

2.13. tvarko gyventojų asmens sveikatos priežiūros bylas ir kitą dokumentaciją arba paveda tai atlikti 

kitam slaugytojui; 

2.14. tvirtina slaugomų gyventojų individualius slaugos planus. 

2.15. tobulina tvarkų aprašus, kt. dokumentus atsižvelgdamas į teisės aktų kaitą, rengia ir/ar paveda 

tai atlikti kitam slaugytojui; 

2.16. organizuoja Specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymą ir 

pratęsimą laiku; 



2.17. kontroliuoja, kaip personalas laikosi prieš epidemijos ir kt. sanitarijos reikalavimų ir tai 

registruoja tam skirtuose registruose; tikrina švarą Namuose; 

2.18. sudaro darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašą ir teikia 

tvirtinti Namų direktoriui; 

2.19. organizuoja medicininių atliekų tvarkymą; 

2.20. dalyvauja Namų personalo susirinkimuose; 

2.21. organizuoja sveikatos priežiūros studentų veiklą jų praktikos metu; 

2.22. rūpinasi slaugos personalo kvalifikacija, analizuoja poreikį tobulintis, gerina slaugos kokybę, 

užtikrina, kad pacientams teikiama pagalba, atitiktų pagrindinius slaugytojo profesijai keliamus 

reikalavimus; 

2.23. palaiko reikiamą darbo drausmę, psichologinį klimatą kolektyvo narių ir gyventojų tarpe, imasi 

būtinų priemonių darbo drausmės pažeidimams išvengti; 

 


