
SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM  DARBUOTOJUI 

 

• Turėti ne žemesnį kaip aukštajį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštajį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. 

• Žinoti sanitarijos ir higienos reikalavimus, priešgaisrinės saugos reikalavimus, slaugos 

etikos principus. 

• Atitikti Lietuvos medicinos normos MN 28:2011 numatytus kompetencijos 

reikalavimus.  

• Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis. 

 

 

ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIO  DARBUOTOJO  FUNKCIJOS 

 

Siekiant užtikrinti tinkamą Sveikatos priežiūros tarnybos teikiamų sveikatos paslaugų 

kokybę, vyriausiasis slaugos administratorius privalo: 

• organizuoti ir vadovauti slaugytojų darbui; 

• aiškinti personalui slaugymo politiką, darbo procedūras; 

• organizuoti slaugytojų pasitarimus darbo klausimais; 

• analizuoti darbo organizavimo problemas, numatyti ir siūlyti kelius joms spręsti; 

• esant būtinybei atlikti bendrosios praktikos slaugytojos funkcijas; 

• rūpintis slaugytojų mokymu, tobulinimu; 

• teikti įstaigoje laikomiems asmenims būtiną medicininę pagalbą ir užtikrinti visapusišką 

ir kokybišką slaugą; 

• organizuoti ir užtikrinti Sveikatos priežiūros tarnybos aprūpinimą būtina medicinine 

aparatūra, instrumentais, tvarsliava, medikamentais, medicininės apskaitos ir atsiskaitomybės 

dokumentais, užtikrinti buhalterinę jų apskaitą; 

• pagal išrašytus reikalavimus užsakyti reikiamus medikamentus ir slaugos reikmenis; 

• priimti ir registruoti iš laisvės atneštus vaistus;  

• kontroliuoti vaistų kiekį bei medicininės paskirties priemones, laiku išrašyti juos iš 

vaistinės, tikrinti medikamentų galiojimo laiką; 

• užtikrinti nustatytos apimties medicininės apskaitos ir atsiskaitomybės formų vartojimą; 

• pagal kompetenciją dirbti informacine sistema „Prisonis“;  

• dalyvauti ruošiant Sveikatos priežiūros tarnybos mėnesines ir metines darbo ataskaitas; 

• vadovaujant Sveikatos priežiūros tarnybos viršininkui, sudarinėti medicinos personalo 

darbo grafikus bei pildyti darbo apskaitos žiniaraščius; 

• esant būtinumui, suderinus su Sveikatos priežiūros tarnybos viršininku, keisti slaugytojų 

darbo grafikus; 

• bendradarbiauti su viešomis valstybinėmis (savivaldybių) asmens sveikatos priežiūros 

įstaigomis įstaigoje laikomų asmenų sveikatos klausimais pagal savo kompetenciją; 

• dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių ar komisijų darbe; 

• laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų numatytų konfidencialumo reikalavimų. Neteikti 

konfidencialios informacijos be paciento sutikimo, išskyrus LR įstatymuose numatytus atvejus. 

Siekiant įstaigos strateginių tikslų, vykdyti kitus su užimamomis pareigomis susijusius 

nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus, Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko gydytojo, 

viršininko pavaduotojo įsakymus bei nurodymus. 


