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DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ SLAUGYTOJO PADĖJĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Dūkšto globos namų (toliau – Globos namai) slaugytojo padėjėjo pareigybė yra 

priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis: C. 

               3. Pareigybės paskirtis: slaugytojo padėjėjo pareigybė reikalinga padėti slaugytojoms 

rūpintis gyventojų sveikatos ugdymu, stiprinimu ir išsaugojimu, ligų ir rizikos veiksnių profilaktikai, 

sveikų ir sergančių gyventojų fizinei, psichinei ir socialinei priežiūrai bei atlikti kitas jo kompetencijai 

priskirtas funkcijas.   

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 4. Teisę dirbti slaugytojo padėjėju turi asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją. 

 5. Slaugytojo padėjėjo kvalifikacija įgyjama baigus ne trumpesnę kaip 50 kreditų apimties 

Slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programą formaliojo švietimo institucijoje.  

 6. Slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją įgijusiais laikomi asmenys, kurie atitinka vieną iš šių 

sąlygų: 

 6.1. yra išklausę ne trumpesnę kaip 360 val. trukmės Slaugos padėjėjo specializacijos 

programą; 

 6.2.  yra išklausę ne trumpesnę kaip 360 val. trukmės kvalifikacijos programą „Slaugė-

padėjėja (slaugas-padėjėjas) gydymo įstaigoje“ ir turi tai patvirtinantį pažymėjimą; 

 6.3. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. priimti mokytis ir išklausę ne trumpesnę kaip 360 val. 

trukmės Slaugytojo padėjėjo mokymo programą ir turi tai patvirtinantį pažymėjimą; 

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

7.1. žinoti ir vadovautis Lietuvos medicinos normą MN 21:2000 “Slaugytojo padėjėjas. 

Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“; 

7.2. išmanyti žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos 

pagrindus; 

               7.3. žinoti slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje; 

7.4. išmanyti ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti;  

7.5. mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus; 

7.6.žinoti asmens higienos reikalavimus, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus; 

7.7. žinoti mirštančiųjų gyventojų slaugos ypatybes. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

 

8. Slaugytojo padėjėjo funkcijos: 



 8.1. darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, 

Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais slaugą, Globos namų nuostatais, Globos namų darbo 

tvarkos taisyklėmis, patvirtintais vidaus dokumentais bei šiuo pareigybės aprašymu; 

8.2. padeda bendrosios praktikos slaugytojui  rinkti svarbiausius duomenis, kurių reikia 

individualiai ir komandinei slaugai; 

8.3. savarankiškai arba vadovaujant bendrosios praktikos slaugytojui  slaugo gyventojus; 

8.4. gyventojų higieninių reikmių užtikrinimas: 

8.4.1. moko gyventoją asmens higienos; 

8.4.2. kloja gyventojo lovą, keičia rūbus bei patalynę; 

8.4.3. rūpinasi bendrąją kūno, pragulų, specialiąją priežiūromis; 

8.4.4. rūpinasi burnos švara, valo dantis, prižiūri dantų protezus; 

8.4.5. rūpinasi akių švara; 

8.4.6. rūpinasi kūno švara: prausia gulinčius lovoje, duše ir užtikrina saugumą; 

8.4.7. atlieka higieninį manikiūrą, kerpa ir skuta plaukuotas kūno vietas. 

8.5.  sekretų ir išskyrų tvarkymas; 

8.6. maitina ar padeda pavalgyti; 

8.7. maitinimo indų priežiūra: 

8.7.1. maitinamų gyventojų indų surinkimas ir pirminis valymas; 

8.7.2. gyventojų asmeninių indų priežiūra; 

8.8. pagalba judant: 

8.8.1. guldo gyventoją į lovą ir kelia iš jos, padeda ypatingais atvejais (kai gyventojas 

nesąmoningas, jo negalima judinti ir kt.); 

8.8.2. padeda judėti, keisti padėtį stovint, sėdint ar gulint; 

8.8.3. padeda atsistoti ir atsisėsti į vežimėlį – kėdę; 

8.8.4. padeda gyventojui naudotis specialiais įtvarais, ramentais, lazdomis, kitomis 

priemonėmis (išskyrus protezus); 

8.8.5. paruošia gyventoją vykimui į gydymo įstaigą; 

8.8.6. skatina ir padrąsina gyventoją judėti; 

8.8.7. veda pasivaikščioti specialius poreikius turinčius gyventojus; 

8.9. švaros ir tvarkos palaikymas kambariuose ir tarnybinėse patalpose: 

8.9.1 patalpų valymas laikantis HN 47-1:2020 ir  globos namų higienos (dezinfekcijos) 

plano; 

8.9.2. sanitarinių mazgų valymas ir dezinfekcija; 

8.9.3. nesant valytojo, užterštų vietų valymas; 

8.9.4. prausiamų gyventojų kambarių generalinis valymas; 

8.9.5. tvarkos palaikymas gyventojų spintose; 

8.9.6. langų stiklų ir rėmų valymas gyventojų kambariuose, du kartus per metus; 

8.9.7. švarių skalbinių išnešiojimas po kambarius, kiekvienam gyventojui atiduodant 

asmeniškai; 

8.9.8. nešvarių skalbinių surinkimas; 

8.10. vakare patikrina ar visi gyventojai yra savo kambariuose, pasigedus kurio nors 

gyventojo informuoja administraciją; 

8.11. suveikus gaisrinei  apsauginei signalizacijai vadovaujasi instrukcijomis; 

8.12. saugo ir tausoja globos namų nuosavybę ( įrengimus, inventorių ir kt.); 

8.13. taupo vandenį, elektros energiją; 

8.14. organizuoja reikalingą pagalbą globos namų gyventojams, bendrauja su jų 

artimaisiais; 

8.15. prižiūri, kad gyventojai laikytųsi globos namų vidaus tvarkos taisyklių, sprendžia 

konfliktines situacijas ir apie jas informuoja bendrosios praktikos slaugytoją, vyr. socialinį 

darbuotoją, socialinį darbuotoją; 



8.16. laikosi tvarkos ir darbo drausmės: laikosi nustatytos darbo laiko trukmės, laiku ir 

tiksliai vykdo įsipareigojimus; 

8.17. palaiko nustatytą vertybių sistemą, laikosi etinių principų; 

8.18. atlieka kitus šioje pareigybės aprašyme, nenumatytus su pareigybe susijusius darbus.  

9. Slaugytojos padėjėja privalo: 

9.1. tiksliai ir laiku vykdyti žodinius teisėtus darbdavio, administracijos nurodymus; 

9.2. su gyventojais elgtis švelniai, rūpintis jais, nevartoti necenzūrinių išsireiškimų, sugebėti 

su kiekvienu dirbti individualiai; 

9.3. pranešti globos namų vadovui apie įvykusį nelaimingą atsitikimą; 

9.4. suteikti pirmąją medicinos pagalbą; 

9.5. laikytis Globos namų nustatytų darbo tvarkos, saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, 

vidaus taisyklių, higienos sanitarijos normų, Globos namų etikos kodekso bei etikos ir gerovės 

užtikrinimo politikos;  

9.6. nešalinti pačiam naudojamos technikos gedimų, o įvykus avarinei ekstremaliai 

situacijai imtis reikiamų priemonių apsaugoti globos namų gyventojus.  Apie įvykį kuo skubiau 

informuoti administraciją; 

9.7. padeda sutvarkyti mirusįjį; 

9.8. mokėti naudotis keliamąją platforma neįgaliesiems; 

10. Užtikrinti Globos namų gyventojų teises ir saugoti jų paslaptis. 

11. Slaugytojo padėjėjas atskaitingas ir pavaldus direktoriui, bendrosios praktikos 

slaugytojui. 

12. Slaugytojo padėjėjas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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