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PATVIRTINTA 

Kupiškio socialinių paslaugų centro 

direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d.  

įsakymu Nr. SPV-587  

 

KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PADALINIO 

 

SLAUGYTOJO-PADALINIO VADOVO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. S6 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Stacionarių socialinių paslaugų padalinio (toliau tekste – Padalinio) slaugytojo-

padalinio vadovo (toliau – slaugytojas) pareigybė specialistams. 

2. Stacionarių socialinių paslaugų padalinio slaugytojo pareigybės lygis ne žemesnis A2. 

3. Stacionarių socialinių paslaugų padalinio slaugytojo pareigybės kodas – 222101. 

4. Stacionarių socialinių paslaugų padalinio slaugytoją-padalinio vadovą skiria ir 

atleidžia iš pareigų, skatina, skiria drausmines nuobaudas, nustato jo pareigybinį atlyginimą 

(koeficientą), sudaro rašytinę darbo sutartį Kupiškio socialinių paslaugų centro direktorius. 

5. Stacionarių socialinių paslaugų padalinio slaugytojas-padalinio vadovas tiesiogiai 

pavaldus Centro direktoriui. 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Stacionarių socialinių paslaugų padalinio slaugytojas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą; 

6.2. turi turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją; 

6.3. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

6.5. mokėti dirbti ryšių, kompiuterine technika, naudotis kitomis informacinės 

technologijos priemonėmis. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Periodiškai tikrinasi sveikatą.  
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8. Greitai orientuojasi kritiškose situacijose, logiškai mąsto, moka atlikti medicinines 

procedūras, slaugyti ligonį, geba priimti sprendimus savo kompetencijos ribose. 

9. Vertina situaciją ir nusprendžia kada gyventojams reikalinga aukštesnio lygio 

specialistų pagalba. Konsultuojasi arba kviečia gydytoją ar greitąją medicininę pagalbą. Apie 

pablogėjusią gyventojo sveikatos būklę informuoja socialinį darbuotoją. 

10. Darbo metu dėvi tvarkingus darbo drabužius, avalynę, naudoja apsaugos priemones 

(respiratorius, pirštinės ir kt.), priemones darbo sąlygoms palengvinti (keltuvas, persėdimo lenta, 

prilaikymo- perkėlimo diržai ir kt ). 

11. Slaugytoja teikia gyventojams medicinines paslaugas - vykdo gydytojų nurodymus 

(leidžia vaistus, sugirdo tabletes, pamatuoja spaudimą, matuoja gliukozės kiekį kraujuje, atlieka 

perrišimus, paima tyrimus ir kt.). Jei gyventojas atsisako skirtų procedūrų ar gerti vaistus, tai 

fiksuojama raštu ir informuojamas socialinis darbuotojas ar gydytojas.  

12. Panaudotas procedūroms priemones (vienkartinius švirkštus, tamponus, termometrus 

ir kt.) apruošia pagal instrukcijas. 

13. Sunaudotus vaistus dokumentuoja. Registruoja gyventojus pas gydytojus ir 

organizuoja gyventojų palydėjimą. 

14. Slaugytoja surenka vaistus pagal gydytojo paskyrimus ir išdėlioja gyventojams 

priskirtose taurelėse pagal vartojimo laiką. 

15. Slaugytoja seka vaistų galiojimo terminus ir vaistus laiko pagal rekomendacijas. 

16. Psichotropiniai vaistai laikomi užrakinti seifuose. 

17. Prižiūri gyventojų kompensuojamų vaistų pasus ir seka kompensuojamų vaistų ar 

slaugos priemonių galiojimo terminus. 

18. Vykdo vaistų ir slaugos priemonių apskaitą ir teikia buhalterijai vaistų, ligonių 

slaugos priemonių nurašymo aktus iki sekančio mėnesio 6 d. 

19. Prižiūri neįgaliųjų technikos naudojimą, veda jų apskaitą.  

20. Pagal galiojančius įstatymus ir Centro tvarkos aprašą tvarko medicinines atliekas ir 

organizuoja išvežimą. Prižiūri medicininių atliekų saugojimo šaldytuvą. 

21. Seka ir registruoja gyventojų sveikatos būklės pakitimus bei taikytas priemones. 

Ypatingą dėmesį atkreipia ir stebi asmenis, kurie linkę į savižudybę, agresyvumą, atsisakymą 

valgyti ar pan. Esant reikalui kreipiasi pagalbos į specialistus.  

22. Dalyvauja aptariant gyventojų adaptaciją.  

23. Dalyvauja kuriant gerą įstaigos mikroklimatą.  

24. Rengia padalinio darbuotojų darbo grafikus. 
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25. Pildo padalinio darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį. 

26. Rengia tvarkos aprašus susijusius su medicininių paslaugų teikimo veikla. 

27. Kontroliuoja kaip personalas laikosi galiojančių higienos normų. 

28. Atstovauja padalinį tikrinant aukštesnėms institucijoms.  

29. Rengia padalinio darbuotojų susirinkimus, pasitarimus. 

30. Prižiūri padalinio darbuotojų darbą, konsultuoja darbuotojus dėl darbo kokybės 

gerinimo, gedimų šalinimo ir kitais einamaisiais klausimais. 

31. Sprendžia padalinio darbuotojų tarpusavio nesutarimus. 

32. Siekiant užtikrinti padalinio efektyvią veiklą, tariasi ir teikia pasiūlymus Centro 

direktoriui. 

33. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, pastebėjus kaip 

įvyko nelaimingas atsitikimas, ar pastebėjus kaip darbuotojas pažeidžia darbų saugos reikalavimus, 

nedelsiant praneša direktoriui, ar jį pavaduojančiam asmeniui. 

34. Tobulina savo veiklą: domisi slaugytojos darbu sveikatos apsaugos sistemoje, 

dalinasi patirtimi ir pasiekimais, taiko pažangias metodikas. Vertina savo teikiamos pagalbos 

efektyvumą konkrečiam asmeniui ir siūlo darbo gerinimo būdus. 

35. Savo darbe laikosi konfidencialumo principų. Informaciją apie gyventoją teikia savo 

kompetencijos ribose. 

36. Tarnybinį telefoną naudoja tik darbo reikalams. 

37. Tvarkingai ir aiškiai pildo dokumentaciją, pasirašo Budėjimo perdavimo  

sąsiuvinyje, Neigiamo pobūdžio įvykių ir pasekmių asmeniui registracijos žurnale, Gydymo 

paskyrimų ir Slaugos priemonių panaudojimo, Asmens, keliančio grėsmę sau ir aplinkiniams,  

judrumo ribojimo lapuose. 

38. Aktyviai dalyvauja įstaigos veikloje, talkose, susirinkimuose, seminaruose, 

komisijose, tyrimuose. 
 

Susipažinau ir sutinku:________________________________________________________ 

                                                           (parašas)                           (data)                      (vardas, pavardė)  


