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SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SLAUGYTOJO PADĖJĖJO 
 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Slaugytojo padėjėjo (asmens sveikatos priežiūros tarnyba), darbuotojo, dirbančio pagal 

darbo sutartį, pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų pareigybių grupei.   

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Slaugytojo padėjėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti slaugytojo sudarytus slaugos ir 

socialinės reabilitacijos planus, padėti gydytojams, slaugytojams aptarnauti gyventojus, užtikrinant, 

kad įstaigos gyventojams būtų teikiamos kokybiškos, jų poreikius ir savarankiškumo lygį 

atitinkančios paslaugos. 

4. Pareigybės pavaldumas – slaugytojo  padėjėjas pavaldus vyriausiajam slaugytojui. 

 
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 
5. Slaugytojo padėjėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir slaugytojo arba slaugytojo padėjėjo 

profesinę kvalifikaciją; 

5.2. žinoti ir vadovautis galiojančia medicinos norma MN 21:2000, išmanyti žmogaus 

anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus; 

5.3. turėti minimalių teorinių bei praktinių žinių  apie globą, slaugą, reabilitaciją,  

sanitarinius - higieninius reikalavimus, mokėti techniškai teisingai atlikti slaugos veiksmus; turi būti 

pasitikrinęs sveikatą, turėti pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių atestavimo pažymėjimus; 

5.4. žinoti žmonių saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisykles, laikytis 

darbo drausmės;  

5.5. mokėti bendrauti su gyventojais, turinčiais proto ir/ar psichikos negalią, suprasti jų  

problemas ir jiems padėti, gerbti juos. 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Slaugytojo padėjėjas vykdo šias funkcijas: 

6.1. savo darbe vadovaujasi globos namų, socialinio darbo tarnybos nuostatais, vidaus 

tvarkos taisyklėmis, etikos kodeksu ir šiuo pareigybės aprašymu;  

6.2. kartu su kitais darbuotojais ir pačiu gyventoju įvertina ir tenkina jų poreikius ir 

pageidavimus; 

6.3. savarankiškai arba vadovaujant slaugos specialistui, slaugo pacientus; 



6.4. paruošia ir prižiūri slaugos priemones; 

6.5. renka duomenis (sveria, matuoja ūgį, kūno temperatūrą, stebi ir skaičiuoja pulsą, 

odos spalvą, kvėpavimą); 

6.6. stebi gyventojų sveikatos būklę, informuoja apie tai slaugytojus ir gydytojus, 

reikalui esant, lydi gyventoją į gydymo įstaigas. 

6.7.       padeda atliekant procedūras ir slaugant (uždeda pavilgus, ledo pūslę, šildytuvą, stebi 

diurezę, prižiūri kateterius, reaguoja į paciento signalus, stebi infuzijas, karščiuojančius pacientus, 

įvertinęs paciento individualius poreikius bendrauja su pacientu, prižiūri neramius pacientus); 

6.8.        maitina pacientus (prižiūri ir/ar padeda valgyti, sugirdo skysčius) 

6.9.    užtikrina higienines paciento reikmes (moko asmens higienos, kloja lovą, keičia 

patalynę, rūbus, rūpinasi kūno švara, burnos higiena, prausia ir maudo, užtikrina saugumą); 

6.10.   tvarko sekretą ir išskyras (stebi vemiančius, surenka bandinius tyrimams, stebi 

tuštinimasi ir šlapinimasi, padeda pacientui tualete, keičia sauskelnes) 

6.11.   padeda pacientui judant (guldo ir kelia, padeda judėti, keisti padėtį, skatina ir drąsina 

judėti, veda pasivaikščioti); 

6.12. rūpinasi mirštančiais gyventojais, sutvarko jų palaikus, daiktus, bendrauja su 

artimaisiais; 

6.13.  kelia kvalifikaciją; 

6.14. pasišalinus gyventojui iš globos namų nedelsiant informuoja apie tai slaugytoją, 

vyriausiąjį slaugytoją bei direktorių, dalyvauja jo paieškoje; 

6.15.  saugo patikėtą informaciją; 

6.16. vykdo ir kitus globos namų direktoriaus ir vyriausiojo slaugytojo pavedimus, 

susijusius su darbine veikla. 

 
IV.  ATSAKOMYBĖ 

 
7. Atsakingas už darbo vietoje esančias materialines vertybes; 

    ______________________________ 

 

 

 

 


