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BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJOS 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I PAREIGYBĖ 

1. Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau – centras) bendruomenės 

slaugytoja yra specialistė turinti aukštąjį specialųjį medicininį išsilavinimą ir slaugytojo licenciją. 

2.  Pareigybės lygis – A2 

3 Bendruomenės slaugytoja yra tiesiogiai pavaldi direktoriaus pavaduotojui socialiniam 

darbui. 

 

II SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

turėti aukštesnįjį specialųjį medicininį išsilavinimą ir slaugytojo licenciją; 

būti asmeniškai atsakingu už slaugos praktiką ir kompetencijos palaikymą nuolat 

mokantis; 

veikdamas kaip profesionalas, privalo visuomet vadovautis profesinės etikos 

normomis; 

būti pareigingam, darbščiam, mokėti bendrauti su centro bendruomenės nariais; 

žinoti reikalingas darbe Lietuvos higienos normas; 

nustatyta tvarka ir periodiškai pasitikrinti sveikatą; 

kelti savo kvalifikaciją. 

 

III ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1.  laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių; 

6.2.  suteikia pirmąją medicininę pagalbą; 

6.3.  padeda vaikams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; 

6.4. teikia pasiūlymus centro vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų 

ir nelaimingų atsitikimų prevenciją;  

6.5.  kontroliuoja bendrąją centro patalpų sanitarinę būklę;  

6.6.  kontroliuoja vaikų asmens higienos įgūdžių ugdymą; 



6.7. vykdo perkamų maisto produktų ir asortimento (valgiaraščių) priežiūrą; 

6.8. vykdo globotinių (rūpintinių) sveikatos būklės profilaktinius patikrinimus 

sveikatos priežiūros įstaigose ir kaupia informaciją apie jų būklę; 

6.9. pateikia šeimynų socialiniams darbuotojams sveikatos priežiūros įstaigų 

specialistų rekomendacijas dėl globotinių (rūpintinių) sveikatos užtikrinimo, bei prižiūri šių 

rekomendacijų įgyvendinimą; 

6.10. dalyvauja lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, 

narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatyme; 

6.11. padeda organizuoti globotinių (rūpintinių) imunoprofilaktiką; 

teikia informaciją Visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamąją ligą ar 

apsinuodijimą centre; 

6.12. vykdo vaistų ir medikamentų pirkimą bei prižiūri tinkamą ir teisingą jų 

panaudojimą ir rūpinasi jų saugojimu; 

6.13. esant reikalui ar konkrečiu gydytojo siuntimu vyksta su vaiku į kitas gydymo 

įstaigas, tarpininkauja guldant vaikus į ligoninę ir vežant į sanatoriją visoje Lietuvoje; 

6.14. dalyvauja vaiko ISGP sudaryme, poreikių vertinime, fiksuoja pokyčius; 

6.15. sukomplektuoja pirmosios pagalbos vaistinėles ir bėgant laikui jas papildo; 

6.16. kontroliuoja, kad centro darbuotojai laiku būtų pasitikrinę sveikatą; 

6.17. organizuoja medicininių prietaisų, esančių medicinos kabinete, meteorologinę 

patikrą; 

6.18. pagal poreikį teikia medicininę pagalbą Krizių cente gyvenančioms šeimoms. 

 

IV ATSAKOMYBĖ 
 

7.  Atsako už  priskirtą inventorių, darbo priemones, medikamentus, vaistus ir jų apsaugą. 

8. Laikosi saugaus darbo, priešgaisrinės saugos, asmens higienos, vidaus darbo tvarkos 

taisyklių. 

9. Atsako už medicinos dokumentų teisingą pildymą ir saugojimą; 

10.  Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

______________ 

Susipažinau: 

Bendruomenės slaugytoja 


