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SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO 

SLAUGYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Slaugytojo padėjėjo pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Slaugytojo padėjėjo pareigybės paskirtis – teikti asmens higienos, slaugos ir priežiūros 

paslaugas Socialinės globos padalinio (toliau – Padalinys) gyventojams. 

4. Slaugytojo padėjėjas yra tiesiogiai pavaldus slaugytojui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5.   Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. slaugytojo padėjėju gali dirbti asmuo, turintis ne mažesnį, kaip vidurinį išsilavinimą ir 

išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą slaugytojo padėjėjo mokymo programą; 

5.2. turėti galiojančią sveikatos medicininio patikrinimo knygelę, kuri leidžia atlikti tą darbą, 

bei pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių pažymėjimus; 

5.3.vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos 

Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais 

susijusiais su jo atliekamu darbu ir kitais teisės aktais, medicinos normomis, higienos normomis, 

įstatais (nuostatais), Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) 

nuostatais ir Centro direktoriaus įsakymais; 

5.4. būti pareigingas, komunikabilus, kūrybiškas ir taktiškas bendraujant su darbuotojais, 

Padalinio paslaugų gavėjais ir lankytojais;  

5.5. tobulėti ir  kelti kvalifikaciją, dalyvauti pasitarimuose, seminaruose ir kituose 

renginiuose socialinių paslaugų klausimais; 

5.6. laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos instrukcijų ir taisyklių, 

periodinės privalomosios sveikatos patikrinimo galiojimo termino; 

5.7. gebėti organizuoti savo darbo veiklą individualiai ir komandoje; 



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

pagrindus, ekstremalias organizmo būkles ir žinoti kaip į jas reaguoti; 

5.9.  būti susipažinęs su slaugos teorijos pagrindais ir mokėti juos taikyti praktikoje; 

5.10.  žinoti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, mokėti naudoti dezinfekcinius tirpalus; 

5.11.  žinoti mirštančiųjų pacientų slaugos ypatybes; 

5.12.  žinoti savo pareigybės aprašymą ir vidaus darbo tvarkos taisykles. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1.  teikia asmens higienos ir slaugos paslaugas Padalinio gyventojams; 

6.2.  išdalina paskirtus slaugytojo medikamentus, nesant slaugytojui; 

6.3.  ruošia ir prižiūri slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti; 

6.4.  plauna ir dezinfekuoja naktipuodžius, antytes bei tualetines kėdes; 

6.5.  padeda gyventojui tualete ir naudojantis tualeto kėde; 

6.6.  stebi gyventojų tuštinimąsi ir šlapinimąsi; 

6.7.  maitina gyventojus  ar padeda jiems valgyti; 

6.8.  paduoda gėrimą, sugirdo vaistus ar skysčius; 

6.9.  guldo gyventoją į lovą ir kelia iš jos; 

6.10.  padeda  gyventojams judėti, keisti kūno padėtį stovint, sėdint ar gulint;  

6.11.  padeda gyventojams atsistoti ir atsisėsti į vežimėlį – kėdę;  

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

priemonėmis (išskyrus protezus); 

6.13.  skatina ir padrąsina gyventoją judėti; 

6.14.  paruošia gyventojus, vykstančius į gydymo įstaigas, o esant būtinumui juos lydi; 

6.15.  moko gyventojus asmens higienos;  

6.16.  ryte ir vakare sunkiems ligoniams padeda atlikti higienos procedūras; 

6.17. kloja gulinčio gyventojo lovą, keičia rūbus bei patalynę. Naudotą, tinkamai paruoštą 

patalynę ir puspaklodes perduoda skalbėjai; 

6..18. prižiūri lytinių ir šalinimo organų švarą; 

6.19.  rūpinasi akių, burnos švara, padeda prižiūrėti dantų protezus; 

6.20. rūpinasi kūno švara, prausia gulinčius lovoje, duše, maudo vonioje ir užtikrina 

saugumą; 

6.21. gulintiems gyventojams paduoda basoną, antytę ir apiplauna gyventojo tarpvietę  po 

tuštinimosi; 



6.22. reguliuoja lovas ir atlieka kitus veiksmus būtinus gyventojo slaugai; 

6.23. stebi gyventojų sveikatos bei emocinę būklę ir apie pasikeitimus informuoja slaugytoją, 

esant būtinumui psichologą, bei Padalinio vadovą; 

6.24. nesant slaugytojui matuoja gyventojų kūno temperatūrą,  stebi gyventojų kraujospūdį, 

fiksuoja svarbiausius duomenis, kurių reikia individualiai ir komandinei slaugai; 

6.25. mirus Padalinio gyventojui, esant reikalui paruošia jį šarvojimui; 

6.26. nesant socialinio darbuotojo padėjėjui (savaitgaliais ir šventinėmis dienomis) valo 

gyventojų gyvenamuosius kambarius, bei bendro naudojimo patalpas; 

6.27. bendrauja ir  bendradarbiauja su:  

6.27.1. slaugytoju bei kitais sveikatos priežiūros darbuotojais; 

6.27.2. kitais Centro darbuotojais; 

6.28. konsultuoja gyventojus asmens higienos klausimais pagal savo kompetencija; 

6.29. perduoda pamainą sekančiam slaugytojo padėjėjui, nurodant gyventojų sveikatos, 

higienos būklę; 

6.30. kiekvieną dieną pateikia informaciją priešgaisrinei tarnybai apie nakčiai liekančių 

Centre žmonių skaičių; 

6.31. stebi, kad Padalinio gyventojai ir jų lankytojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, 

neįsineštų svaigiųjų gėrimų, jais nepiktnaudžiautų; 

6.32. pastebėjus esant apsvaigusiems nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų,  kilus 

konfliktui informuoja slaugytoją,  socialinį darbuotoją, Padalinio vadovą ir esant reikalui  kviečia 

greitąją medicininę pagalbą arba policiją; 

6.33. informuoja Padalinio vadovą apie savaitgaliais ir po darbo valandų iškilusias 

problemines situacijas, išvežus Padalinio gyventoją iš Padalinio ar atsitikus nelaimingam įvykiui; 

6.34. pavaduoja kitą slaugytojo padėjėją, jo kasmetinių, mokymosi atostogų, komandiruočių, 

laikino nedarbingumo ir kitais atvejais Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

6.35. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Centro direktoriaus ir  Padalinio vadovo pavedimus, 

siekiant įgyvendinti pavestus uždavinius ir funkcijas; 

6.36. laikosi Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių ir šio pareigybės aprašymo. 

______________________________ 
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