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SLAUGYTOJO PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1. Slaugytoju dirbti priimamas asmuo, turintis tam reikalingą išsilavinimą, kuris pagal LR
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198 priskiriamas A2
lygiui ir 3 grupei.
1.2. Slaugytojo pareigybė reikalinga ugdytinių sveikatos priežiūrai vaikų globos namuose
bendruomeninės, institucinės, laikinosios globos ir šeimos gerovės padaliniuose.
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
2.1. Slaugytojo pareigybės funkcijoms atlikti reikia turėti galiojančią bendrosios ir (ar) specialiosios
praktikos slaugytojo licenciją ir atitinkamą išsilavinimą (aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį).
2.2. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą medicininiame kabinete.
2.3. Būti pareigingam, darbščiam, gerai išmanyti savo darbą, gebėti bendrauti su ugdytiniais,
darbuotojais ir gydymo įstaigų specialistais.
III. SLAUGYTOJOS PAREIGOS
3.1. Organizuoja ugdytinių sveikatos patikrinimą.
3.2. Palaiko ryšius su medicinos įstaigų specialistais, ligoninių specialistais, konsultuojasi su jais dėl
ligonių guldymo į ligonines ar kitas medicinos įstaigas.
3.3. Organizuoja sergančių ugdytinių išsiuntimą į sanatorijas.
3.4. Aprūpina sergančius ugdytinius vaistais ir medikamentais, prižiūri, kaip vartojami paskirti
medikamentai.
3.5. Atlieka sergančių vaikų slaugymą ir gydymą ambulatoriškai.
3.6. Tvarko atitinkamą medicininę dokumentaciją.
3.7. Pastoviai kontroliuoja ugdytinių švaros ir tvarkos šeimynų patalpose tikrinimą.
3.8. Savo darbe vadovaujasi darbo saugos ir sveikatos instrukcija ir šiais pareiginiais nuostatais.
3.9. Vieną kartą per metus tikrinasi sveikatą ir stebi, kad visi darbuotojai būtų pasitikrinę sveikatą.
3.10. Teikti žinias ugdytiniams ir darbuotojams apie higienos reikalavimus gyvenamajai aplinkai.
3.11. Savo darbe vadovaujasi Skalvijos VGN teikiamų bendrosios praktikos slaugos paslaugų sąrašu,
patvirtintu direktoriaus.
IV. SLAUGYTOJOS TEISĖS
4.1. Turi teisę reikalauti, kad visos globos namų patalpos būtų švarios, tvarkingos ir atitiktų
higieninius reikalavimus.
4.2. Reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir normalios darbo sąlygos.
4.3. Turi teisę nuolat kelti savo, kaip mediko, kvalifikaciją.
V. SLAUGYTOJOS ATSAKOMYBĖ
5.1. Atsakinga už visų ugdytinių sveikatą ir švarą.
5.2. Atsako už sanitarinės higieninės būklės kontrolę visuose vaikų globos namų padaliniuose.
5.3. Laikytis saugos ir sveikatos taisyklių darbe, priešgaisrinės saugos, profesinės etikos, sanitarijos,
higienos, elgesio kultūros reikalavimų.
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