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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO 
 

SLAUGYTOJO PADĖJĖJO 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Slaugytojo padėjėjas priskiriamas kvalifikuoto darbuotojo pareigybės grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. Slaugytojo padėjėjas savo kvalifikaciją atitinkančią kompetenciją įgyja 

išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą.  

3. Pareigybės paskirtis – dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, bendradarbiauti su kitais 

globos namų specialistais. 

4. Pareigybės darbo sritis – globos namų veiklos įgyvendinimas globos namų gyventojų 

sveikatos priežiūros srityje. 

5. Slaugytojo padėjėjas vadovaujasi medicinos norma 21:2000 “Slaugytojo padėjėjas. 

Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė”, Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais slaugą, globos namų nuostatais, 

direktoriaus įsakymais, vidaus darbo ir sveikatos priežiūros padalinio tvarkos taisyklėmis, šiuo 

pareigybės aprašymu. 

6. Slaugytojo padėjėjas tiesiogiai pavaldus  sveikatos priežiūros padalinio vadovui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

 

7. Slaugytojo padėjėjas turi turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą slaugytojo 

padėjėjo kvalifikaciją.  

8. Slaugytojo padėjėjo veiklos sritys: 

8.1. higieninių gyventojų reikmių užtikrinimas; 

8.2. rūpinimasis gyventojais ir jų artimaisiais; 

8.3. gyventojų maitinimas; 

8.4. gyventojų išskyrų ir sekretų tvarkymas; 

8.5. pagalba judant; 

8.6. techniniai darbai. 

9. Slaugytojo padėjėjas turi išmanyti: 

9.1.  žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus; 

9.2. slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje; 

9.3. ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti; 

9.4. mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus; 

10. Žinoti: 

10.1. aseptikos ir antiseptikos reikalavimus; 

10.2. HN 47-1:2012 reikalavimus; 

10.3. MN 21:2000 reikalavimus; 



10.4. HN 125:2011 reikalavimus; 

10.5. mirštančiųjų pacientų slaugos ypatybes; 

10.6. aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, mokėti pasigaminti ir naudoti dezinfekcinius 

tirpalus pagal HN reikalavimus; 

 

III. FUNKCIJOS 

 

11. Higieninių gyventojo reikmių užtikrinimas: 

11.1. mokyti gyventoją asmens higienos; 

11.2. kloti gyventojo lovą, keisti rūbus bei patalynę; 

11.3. prižiūrėti lytinių ir šalinimo organų švarą; 

11.4. rūpintis burnos švara, valyti dantis, prižiūrėti dantų protezus; 

11.5. rūpintis akių švara; 

11.6. rūpintis kūno švara: prausti gulinčius lovoje, duše, maudyti vonioje ir užtikrinti 

saugumą; 

11.7. atlikti higieninį manikiūrą. 

12. Sekretų ir išskyrų tvarkymas: 

12.1. keisti šlapimo surinktuvus; 

12.2. paduoti basoną ir apiplauti gyventojo tarpvietę po tuštinimosi; 

12.3. padėti gyventojui tualete ar naudojantis tualeto kėde; 

12.4. prižiūrėti vemiantį gyventoją; 

12.5. stebėti tuštinimąsi ir šlapinimąsi. 

13. Maitinimas: 

13.1. maitinti ar padėti valgyti; 

13.2. paduoti gėrimą, sugirdyti skysčius; 

14. Surinkti švarius ir nešvarius maitinimo indus, sudedant atskirai; 

15. Pagalba judant: 

15.1. guldyti gyventoją į lovą ir kelti iš jos, padėti ypatingais atvejais (kai gyventojas 

nesąmoningas, jo negalima judinti ir kt.); 

15.2. padėti judėti, keisti padėtį stovint, sėdint ar gulint; 

15.3. padėti atsistoti ir atsisėsti į vežimėlį – kėdę; 

15.4. padėti gyventojui naudotis specialiais įtvarais, ramentais, lazdomis, kitomis 

priemonėmis (išskyrus protezus); 

15.5. padėti naudotis liftu; 

15.6. skatinti ir padrąsinti gyventoją judėti; 

15.7. išvesti gyventoją pasivaikščioti ar lydėti jį; 

15.8. lydėti gyventojus į gydymo įstaigas ir juos atstovauti. 

16. Švaros ir tvarkos palaikymas kambariuose ir tarnybinėse patalpose: 

16.1. Valyti priskirtas gyvenamąsias, buitines ir gamybines patalpas  drėgnu būdu arba 

dulkių siurbliu, laikantis HN 47-1:2012 ir socialinės globos namų higienos (dezinfekcijos) plano; 

16.2. sanitarinių mazgų  

16.3. valyti ir dezinfekuoti sanitarinius mazgus; 

16.4. valyti grindis ir sienas naudojant specialias valymo priemones; 

16.5. valyti dulkias nuo baldų, veidrodžių, spintelių, stalų, stiklinių durų ir durų rankenų; 

16.6. valyti langų stiklus ir rėmus  du kartus per metus; 

16.7. rinkti šiukšles, jas rūšiuoti  į maišus bei išmesti į tam skirtus konteinerius. 



17.  Išnešioti švarius skalbinius po kambarius, kiekvienam gyventojui atiduodant asmeniškai; 

18. Valyti ir dezinfekuoti nešvarių skalbinių, maudymo, asmens higienos vežimėlius  

dezinfekciniais valikliais, šluostant. 

19. Skalbti, rūšiuoti, džiovinti, lyginti gyventojų rūbus ir patalynę prisilaikant higieninių ir 

technologinių reikalavimų. 

20. Palaikyti švarą ir tvarką visose skalbyklos patalpose. 

21. Teisingai, sutinkamai su įrenginių eksploatavimo taisyklėmis, eksploatuoti ir tausoti skal-

byklos įrenginius ir prietaisus. 

22. Laikytis saugaus darbo taisyklių dirbant su skalbimo mašinomis, džiovintuvais, lygintu-

vais, lyginimo presais ir kitais prietaisais. 

23. Pagal technologinius reikalavimus naudoti skalbimo priemones ir dezinfekcines medžia-

gas. 

24. Prieš pradedant darbą patikrinti įrengimų veikimą. 

25. Skalbti rūbus išrūšiuodamas juos pagal spalvą, audinių rūšis bei kitas savybes, saugoti 

skalbimo metu nuo sugadinimo (suplėšymo, suvėlimo, nudažymo). 

26. Rūšiuoti rūbus pagal atskiras rūbų ir patalynės rūšis, atrinkti susidėvėjusius ir suplyšusius 

remontui. 

27. Sugedus įrenginiams, nedelsiant pranešti padalinio vadovui ir pagal aplinkybes kitiems 

specialistams. 

28. Kitų užduočių atlikimas, kurias slaugytojo padėjėjas atlieka prižiūrint ar kartu su 

bendrosios praktikos slaugytoju. 

29. Pavaduoti kitą slaugytojo padėjėją, esant jam komandiruotėje, kasmetinėse atostogose arba 

kai jo nėra darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių; 

30. Išklausyti, žinoti ir laikytis saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos, elektrosaugos, apsaugos 

sistemos reikalavimų; 

31. Ginti ir gerbti savo įstaigos interesus; 

32. Atlikti kitus teisėtus direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimus ir užduotis.  

 

 

 


