
REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

 

• Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį medicininį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį 

išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.                   

• Žinoti sanitarijos higienos reikalavimus, priešgaisrinės saugos reikalavimus, slaugos 

etikos reikalavimus; 

• 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 paslaugų kokybę įstaigos Sveikatos priežiūros 

tarnybos, bendrosios praktikos slaugytojas privalo: 

o vykdyti Lietuvos medicinos normoje MN 28:2011 numatytas pareigas ir turi teisę 

įgyvendinti šioje normoje numatytas teises; 

o vykdyti Lietuvos higienos normų HN 66:2013 ,,Medicininių atliekų tvarkymo saugos 

reikalavimai“ ir HN 47-1:2012 ,,Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“  

nustatytus reikalavimus; 

o vykdyti įstaigos Sveikatos priežiūros tarnybos kokybės vadovo procedūrų reikalavimus. 

• Siekiant užtikrinti įstaigos Sveikatos priežiūros tarnybos keliamų uždavinių ir tikslų 

vykdymą, bendrosios praktikos slaugytojas privalo: 

o užtikrinti sanitarinį, priešepideminį, higieninį režimą, inventoriaus markiraciją, 

dezinfekuojančių skiedinių koncentraciją ir jų keitimo datą; 

o sekti vaistų ir medicininių priemonių galiojimo terminus; 

o po procedūrų nukenksminti medicininius instrumentus, naudotą medžiagą, vatą; 

o naujai atvykusiems suimtiesiems ir nuteistiesiems ir nuteistiesiems arešto bausme 

užpildyti reikiamą medicininę dokumentaciją, paimti tyrimams kraują iš venos, tyrimams suteikti 

individualų tyrimo kodą, laiku pristatyti į laboratoriją, vesti apklausos anketas; 

o laiku ir tinkamai atlikti paskirtas gydymo ir diagnostines procedūras, apie tai paaiškinant 

pacientui jų atlikimo būdus, pasiruošimą, galimas komplikacijas, stebėti paciento savijautą po 

procedūrų, dokumentuoti atliktą darbą; 

o teikti pirmą ir skubią medicinos pagalbą, savo kompetencijos ribose, tinkamai reaguoti į 

gyvybei pavojingas organizmo būkles; 

o palydėti ligonį į gydymo įstaigas, kai transportavimo metu dėl jo sveikatos gali atsirasti 

neatidėliotinos medicininės pagalbos poreikis; 

o kontroliuoti vaistų ir medicininių priemonių kiekį procedūriniame kabinete bei 

informuoti vyriausiąjį slaugos administratorių apie poreikį; 

o tikrinti asmenis, atvykusius iš kitų pataisos įstaigų dėl pedikuliozės, niežų, infekcinių ir 

venerinių ligų; 

o vesti visų gaunamų medikamentų (taip pat psichotropinių bei gautų labdaros būdu) ir 

smulkaus medicininio inventoriaus apskaitą; 

o paruošti medicininius instrumentus bei reikmenis dezinfekcijai ir sterilizacijai; 

o atlikti pirminę atvykusiųjų medicininę apžiūrą; 

o kokybiškai ir laiku pildyti medicininę dokumentaciją. 

• Siekiant įgyvendinti Sveikatos priežiūros tarnybos nuostatus, bendrosios praktikos 

slaugytojas privalo: 

o dirbti pagal nustatytą darbo grafiką; 



o pildyti suimtųjų ir nuteistųjų traumų žurnalą; 

o griežtai laikytis aseptikos ir antiseptikos reikalavimų procedūriniame kabinete; 

o laikytis medicinos etikos ir elgesio normų; 

o laikytis įstatymų ir kitų numatytų konfidencialumo reikalavimų. Neteikti konfidencialios 

informacijos be paciento sutikimo, išskyrus LR įstatymuose numatytus atvejus; 

o pagal kompetenciją formuoti informacinę duomenų bazę „Prisonis“. 

• Siekiant įstaigos strateginių tikslų, vykdyti kitus su užimamomis pareigomis susijusius 

nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus, Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko gydytojo, 

viršininko pavaduotojo bei vyriausiojo slaugos administratoriaus įsakymus bei nurodymus. 


