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            PATVIRTINTA 

            Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

                                                                                                  direktoriaus 2019 m. spalio 22 d.   

                                                                                                  įsakymu Nr. 1-117 
 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Bendruomenės slaugytojo pareigybė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras)  

priskiriama specialistų  grupei.  

2. Pareigybės lygis –B. 

3. Pareigybės paskirtis: teikti pagalbą Centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriuje 

gyvenantiems ir Centro Bendruomeninių vaikų globos namų padaliniuose gyvenantiems vaikams 

saugant ir stiprinant sveikatą, kokybiškai organizuoti ir įgyvendinti priemones, susijusias su vaikų 

ligų, traumų profilaktika, teikti pirmąją medicininę pagalbą, kuruoti vaikų  higienos laikymąsi, 

Centro sanitarinę būklę. 

4. Pareigybės pavaldumas: bendruomenės slaugytojas dirbantis Centre, su Centro Krizių įveikimo 

vaikams veiklos grupės skyriuje, Bendruomeninių vaikų globos namų padaliniuose (toliau – Centro 

skyriuje ir padaliniuose) gyvenančiais vaikais, tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitiki šiuos specialiuosius reikalavimus:  

5.1.Turi turėti  ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį 

išsilavinimas, įgytą iki 1995 metų. 

5.2. Turi būti išklausęs pagrindinę slaugos studijų programą šalies ar užsienio akredituotose 

mokymo įstaigose ir įgijęs slaugos studijų baigimo diplomą bei vaikų slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją, turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią 

bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika. 

5.3. Turi žinoti ir išmanyti darbo įstatymus, vaikų įstaigoms keliamus sanitarinių – higieninių 

taisyklių ir normų reikalavimus, turi mokėti suteikti reikiamą medicininę pagalbą, sergančiojo 

slaugą ir gydymą. 

5.4. Turi būti ne teistas už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 

neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko 

įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas 

vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius 

sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių 

baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas. 

 

III SKYRIUS 

BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJOS FUNKCIJOS 

 

6. Bendruomenės slaugytojas dirbantis Centre, su Centro skyriuje ir padaliniuose gyvenančiais 

vaikais, vykdo šias funkcijas: 

6.1. Įvertina pirminį į Centro skyrių ar padalinius atvežto vaiko stovį. 
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6.2. Esant atvejams, kai vaiko sveikatos būklė nėra įvertinta pirminės sveikatos priežiūros 

specialistų, sekančią dieną Centro bendruomenės slaugytojas bendradarbiaudamas su Centro 

skyriaus ar padalinio socialiniu darbuotoju, socialiniu pedagogu ar socialinio darbuotojo padėjėju, 

kreipiasi į pirminės sveikatos priežiūros centrą dėl vaiko sveikatos profilaktinio patikrinimo. 

Naujagimiams kviečiamas apylinkės gydytojas, kuris apžiūri ir duoda patarimus ką daryti toliau. 

6.3. Nuolat palaiko glaudų ryšį su Centro skyriaus ir padalinių specialistais ir vaikais, juos 

konsultuoja. 

6.4. Centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupėje gyvenantiems vaikams pagal gydytojų 

rekomendacijas sugirdo vaistus. 

6.5. Užveda atskirai kiekvienam Centro skyriuje ar padalinyje gyvenančiam vaikui skirtų vaistų 

išdavimo registrą, jame nurodydamas kaip ir kokiomis dozėmis vaikui privaloma vartoti 

medikamentus.  

6.6. Saugo vaistus tam skirtose saugiose vietose, jų nebevartojant sunaikina. 

6.7. Rūpinasi, kad Centro skyriuje ir padaliniuose būtų pilnos komplektacijos pirmosios pagalbos 

rinkiniai. 

6.8. Bendradarbiaudamas su ūkvedžiu nuolat papildo Centro skyriuje ir padaliniuose vaikams 

reikalingas priemones jų kasdieninei sveikatos profilaktikai, stiprinimui, prevencijai ir 

pan.(vitaminai, pleistriukai, spec. įranga, čiulptukai, buteliukai kūdikiams, ir kitos specialios 

sveikatinimui skirtos priemonės). 

6.9. Kuruoja vaikų skiepų kalendorių, profilaktinį vaikų sveikatos tikrinimą, dantų priežiūrą ir kt. 

(kartą į metus, o esant poreikiui ir dažniau),  bendradarbiaudamas su socialiniu pedagogu ar 

socialiniu darbuotoju, kuris yra atsakingas už vaikų sveikatinimo vykdymą, bei globotinių 

kontaktiniu asmeniu. 

6.10. Inicijuoja ir vykdo sveikatos projektus, sveikos gyvensenos monitoringą. 

6.11. Kiekvieną darbo savaitės rytą kontaktuoja su Centro skyriaus ir padalinių socialiniais 

darbuotojais, socialiniai pedagogais, socialinių darbuotojų padėjėjais ir sužino vaikų būklę. 

6.12. Kuruoja: 

6.12.1. Rytinį vaikų apžiūrėjimą: 

6.12.1.1. Bendrą savijautą, temperatūrą (pagal reikalą). 

6.12.1.2. Rytinio tualeto eigą, dantų valymąsi, prausimąsi ir kt. 

6.12.1.3. Ruošimąsi į darželius, mokyklas. 

6.12.1.4. Pusryčius. 

6.12.1.5. Išleidimas į darželius, mokyklas. 

6.12.2. Negaluojančių ir sergančių vaikų priežiūrą Centro skyriuje ir padaliniuose: 

6.12.2.1. Registracija pas gydytojus (apylinkės, odos, stomatologus, chirurgą ir kt.). 

6.12.2.2. Vaistų girdimas ar kitų procedūrų atlikimas. 

6.12.3. Centro skyriaus ir padalinių švarą, tvarką ir kt. 

6.12.4. Gydomąją kūno kultūrą: 

6.12.4.1.Vaikų sveikatos stovį. 

6.12.4.2. Pagalbą priepuolio metu ir kt.  

6.13. Kuruoja Centro darbuotojų privalomą sveikatos patikrinimą, analizuoja ir teikia išvadas dėl 

sezoninio gripo skiepų poreikio, vykdo Centro patalpų sanitarinio stovio patikrinimą ir kitą 

profilaktinį, šviečiamąjį darbą. 

6.14. Pateikia Centro direktoriui išankstinės medikamentų, sanitarijos ir higienos priemonių ir 

inventoriaus paraiškas. 

6.15. Registruoja susirgimus, nelaimingus atsitikimus, įvykusius su Centro globotiniais, informaciją 

tuojau pat pateikia Centro administracijai. 

6.16. Organizuoja esamų ir būsimų Centro klientų sveikatos būklės patikrinimus, esant būtinumui, 

kreipiasi į gydymo įstaigą dėl tolimesnės Centro globotinių medicininės konsultacijos, apie tai 

informuoja Centro administraciją. 
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6.17. Palaiko mandagius, pagarbius ryšius su klientais, kolektyvu, gydymo, sveikatos priežiūros 

institucijomis.  

6.18. Teikia Centro administracijai savus pasiūlymus propaguojant sveiką klientų gyvenimo būdą. 

6.19. Centro naudojamoje dokumentų valdymo sistemoje Kontora (toliau – Kontora) susipažįsta su 

jam vizuotais direktoriaus įsakymais, įsakymais patvirtintomis tvarkomis, taisyklėmis, veiklų 

aprašais ir kitais dokumentais, kurie Kontoroje nukreipti jam susipažinimui, vykdymui.    

 

IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako: 

7.1. Už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą 

vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7.2. Už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį 

kodeksus. 

7.3. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus. 

 

________________________ 

 

 

 

 
 


