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SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SLAUGYTOJO  
 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Psichikos sveikatos slaugytojo (asmens sveikatos priežiūros tarnyba), darbuotojo,  

dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei.   

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Psichikos sveikatos slaugytojo pareigybė reikalinga atlikti reikiamus gydytojo 

paskyrimus ir slaugos procedūras, palaikyti glaudžius ryšius su gyventojais ne tik slaugos, bet ir 

buitiniais klausimais,  rūpintis savo gyventojais, reaguoti į jų nusiskundimus. 

4. Pareigybės pavaldumas – psichikos sveikatos slaugytojas pavaldus vyriausiajam 

slaugytojui.   

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 
                                                (KOMPETENCIJA) 

 
5. Psichikos sveikatos slaugytojas turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnyjį ar iki 1995 m. 

įgytą specialųjį vdurinį medicininį ar slaugos specialisto išsilavinimą ir galiojančią psichikos 

sveikatos slaugytojo licenciją. 

6. Psichikos sveikatos slaugytojas turi žinoti: 

6.1. teisės aktus, reglamentuojančius psichikos sveikatos priežiūrą ir slaugos praktiką; 

6.2. psichosocialinių ir etninių, kultūrinių veiksnių įtaką paciento, jo šeimos psichikos 

sveikatai; 

 6.3. psichikos sveikatos stiprinimo ir palaikymo principus; 

 6.4. pacientų psichikos ir elgesio sutrikimus ir psichikos slaugos ypatumus; 

 6.5. suicidologijos pagrindus; 

 6.6. psichotropinių vaistų grupes, jų veikimo mechanizmus, farmakologines sąveikas, 

skyrimo indikacijas, kontraindikacijas bei atsargumo priemones; 

 6.7. psichologijos pagrindus; 

 6.8. įvairaus profilio psichiatrijos skyrių darbo organizavimo ypatumus; 

 7.   Psichikos sveikatos slaugytojas turi išmanyti: 

 7.1. bendrąją psichopatologiją, šių sutrikimų įtaką paciento elgesiui, gyvenimo kokybei, 

tikėtiną grėsmę paties paciento ar aplinkinių žmonių sveikatai, gyvybei ar turtui; 

 7.2. bendrosios ir psichikos sveikatos slaugos proceso ypatumus, esant: 



 7.2.1. ūminiams psichikos sutrikimams, ūmioms psichozėms; 

 7.2.3. psichikos ir elgesio sutrikimams vartojant psichoaktyviąsias medžiagas; 

 7.2.4. nuotaikos (afektiniams) sutrikimams; 

 7.2.5. šizofrenijai, šizotipiniam ir kliedesiniam sutrikimams; 

 7.2.6. neuroziniams, stresiniams ir somatoforminiams sutrikimams; 

 7.2.7. pagyvenusių ir senų žmonių psichikos ir elgesio sutrikimams; 

 7.3. psichikos sveikatos slaugos namuose organizavimo ir teikimo ypatumus; 

 7.4. asmenų, turinčių specialiųjų poreikių dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, slaugą; 

 7.5. bendravimo ir bendradarbiavimo su įvairaus amžiaus pacientais, turinčiais psichikos 

sutrikimų, bei jų artimaisiais, ypatumus; 

 7.6. aprobuotus biologinius psichikos sutrikimų gydymo būdus, jų taikymo principus ir 

slaugos principus; 

 7.7. priklausomybės ligų pakaitinio gydymo organizavimo ir teikimo principus, indikacijas 

ir kontraindikacijas, naudojamų vaistų farmakologinio poveikio ir veikimo bendruosius principus ir 

komplikacijas; 

 7.8. antipsichozinių vaistų, antidepresantų, nuotaikos stabilizatorių, trankviliantų, nootropų 

farmakologinio poveikio ir veikimo bendruosius principus, jų vartojimo indikacijas, 

kontraindikacijas, nepageidaujamą poveikį ir komplikacijas; 

 7.9. savižudybių prevencijos principus ir pacientų, kuriems būdingas suicidinis elgesys, 

slaugos ypatumus; 

 8.   Psichikos sveikatos slaugytojas turi mokėti: 

 8.1. nustatyti psichikos sveikatos slaugos paslaugų prioritetus ir eigą; 

 8.2. mokėti taikyti psichiatrijos ir slaugos mokslo naujoves; 

 8.3. teikti pacientams ir jų artimiesiems rekomendacijas psichikos sveikatos slaugos 

klausimais; 

 8.4. nustatyti slaugos poreikius, taikyti atitinkamus slaugos veiksmus bei numatyti slaugos 

rezultatus esant šiems psichikos sutrikimams: 

 8.4.1. organiniams ir simptominiams psichikos sutrikimams; 

 8.4.2. psichikos ir elgesio sutrikimams vartojant psichoaktyviąsias medžiagas; 

 8.4.3. šizofrenijai, šizotipiniams ir kliedesiniams sutrikimams; 

 8.4.4. nuotaikos (afektiniams) sutrikimams; 

 8.4.5. neuroziniams, stresiniams ir somatoforminiams sutrikimams; 

 8.4.6. elgesio sindromams, susijusiems su fiziologiniais sutrikimais bei somatiniais 

veiksniais; 

 8.4.7. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimams; 



 8.4.8. protiniam atsilikimui; 

 8.4.9. psichologinės raidos sutrikimams; 

 8.4.10. elgesio ir emocijų sutrikimams. 

 9. Psichikos sveikatos slaugytojas turi gebėti: 

 9.1. organizuoti, teikti įvairaus amžiaus pacientams, jų šeimos nariams psichikos sveikatos 

slaugos paslaugas; 

 9.2. pagal kompetenciją atpažinti psichikos sutrikimų simptomus, sindromus, jų pokyčius; 

 9.3. pagal kompetenciją atpažinti ūminės psichozės būsenos pacientą ir įtarti tikėtiną grėsmę 

paties ligonio ar aplinkinių žmonių sveikatai, gyvybei ar turtui; 

 9.4. pagal kompetenciją atpažinti agresyvų, sujaudintą, potencialiai pavojingą psichikos 

sutrikimų turintį pacientą ir numatyti elgesio su tokiu pacientu taktiką;  

 9.5. atpažinti pacientą, kuriam būdingas suicidinis elgesys, ir pagal savo kompetenciją 

suteikti pagalbą; 

 9.6. atpažinti nepageidaujamas/patologines paciento organizmo reakcijas į paskirtą gydymą; 

 9.7. bendrauti ir bendradarbiauti su asmenimis, turinčiais įvairių psichikos ir elgesio 

sutrikimų, jų šeimos nariais; 

 9.8. atpažinti ir spręsti konfliktines situacijas, susijusias su psichikos sveikatos slauga; 

 9.9. mokyti pacientus atpažinti psichikos sutrikimo požymius ir juos valdyti; 

 9.10. motyvuoti tinkamai vartoti vaistus, užtikrinant gydymo tęstinumą; 

 9.11. dokumentuoti psichikos sveikatos slaugą; 

 9.12. dirbti psichikos sveikatos priežiūros specialistų komandoje; 

   

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

      10. Psichikos sveikatos slaugytojas privalo: 

      10.1.kvalifikuotai ir kokybiškai teikti psichikos sveikatos slaugos paslaugas pagal šio  

pareigybės  aprašymo III skyriuje nurodytą kompetenciją; 

10.2. pagal kompetenciją teikti būtinąją medicinos pagalbą; 

10.3. vadovautis asmens sveikatos priežiūros tikslais ir savarankiškai vykdyti psichikos 

sveikatos slaugos paslaugas globos namuose; 

10.4. pildyti slaugos dokumentus ir teikti atskaitomybės duomenis teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

10.5. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais gydytojais, kitais 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos specialistais ir socialinių paslaugų darbuotojais; 

10.6. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti profesinę kvalifikaciją; 

10.7. laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų; 



10.8. laikytis slaugytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti; 

10.9. teikti informaciją pagal kompetenciją apie paciento sveikatą teisės aktų nustayta  

tvarka; 

10.10. laiku informuoti gydytoją apie paciento sveikatos būklės pokyčius, komplikacijas, 

vartojamų vaistų nepageidaujamą poveikį ar kitaip pablogėjusią sveikatą; 

10.11. naudoti medicinos prietaisų saugos techninio regalmento reikalavimus atitinkančius 

medicinos prietaisus; 

10.12. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

globos namų, asmens sveikatos priežiūros tarnybos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiuo 

pareigybės aprašymu; 

10.13. laiku pasiimti iš vyriausiojo slaugytojo vaistus, tvarsliavą, injekcijoms skirtas 

priemones ir sąžiningai atlikti gydytojų paskyrimus ir slaugos procedūras; 

10.14. rūpintis silpnų ir sunkiai sergančių gyventojų slaugymu, sekti jų sveikatos būklės 

pasikeitimus, atlikti pragulų profilaktiką, esant šiltam orui, organizuoti gulinčių gyventojų išnešimą 

į lauką, dalyvauti jų maitinime; 

10.15. kontroliuoti savo skyriaus sanitarinį stovį, gyventojų maudymą, patalpų 

dezinfekavimą, skiedinių panaudojimą; 

10.16. palaikyti ryšius su gyventojų artimaisiais, mirus gyventojui, pranešti jo artimiesiems; 

10.17. įvertinti gyventojų slaugos poreikį, rezultatus, pagal tai koreguoti slaugos planą; 

10.18.     priimant ir perduodant budėjimą, informuoti apie gyventojų sveikatos būklės 

pakitimus ir kitus įvykius. Esant nelaimingiems atsitikimams, informuoti apie tai vyriausiąjį 

slaugytoją ir administraciją; 

10.19  . rūpintis savo estetine išvaizda, laikytis darbo drausmės, dirbti pagal sudarytą 

grafiką; 

10.20.   profilaktiškai tikrintis sveikatą, turėti pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių 

atestavimo pažymėjimus; 

10.21.  pasišalinus gyventojui iš globos namų nedelsiant informuoti apie tai vyriausąjį 

socialinį darbuotoją ir direktorių, reikalui esant (savaitgaliais ir švenčių dienomis, po darbo 

valandų) organizuoti jo paiešką; 

10.22. vykdyti ir kitus direktoriaus, vyriausiojo slaugytojo, gydytojo pavedimus, susijusius 

su darbine veikla.  

                                              IV. ATSAKOMYBĖ 
 

11.  Atsako už darbo vietoje esančias materialines vertybes; 

________________________________________ 


