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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 – kuruoti Centro globotinių maitinimą, sveikatą, higieną, įstaigos sanitarinę 

būklę. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam 

prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 

metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, 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. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. rūpinasi Centro klientų sveikata; 

6.2. tikrina, kaip laikomasi maitinimo, darbo, asmens higienos reikalavimų; 

6.3. kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytos dienotvarkės; 

6.4. teikia Centro administracijai savus pasiūlymus propaguojant sveiką klientų gyvenimo būdą;  

6.5. dirba sanitarinį šviečiamąjį – aiškinamąjį darbą Centro globotinių ir darbuotojų tarpe; 

6.6. įvertina pirminį į Centrą atvežto vaiko stovį; 

6.7. esant atvejams, kai vaiko sveikatos būklė nėra įvertinta pirminės sveikatos priežiūros 

specialistų, sekančią dieną Centro bendruomenės slaugytojas bendradarbiaudamas su auklėtoja arba 

socialiniu pedagogu, kreipiasi į pirminės sveikatos priežiūros centrą dėl vaiko sveikatos profilaktinio 

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

daryti toliau; 

6.8. turi nuolat su specialistais ir vaikais palaikyti glaudų ryšį, juos konsultuoti, kas rytą, o esant 

poreikiui ir vėliau, sugirdyti vaistus, atskirai kiekvienam vaikui užvesti vaistų vartojimo grafiką, jame 

nurodydamas kaip ir kokiomis dozėmis vaikui privaloma vartoti medikamentus;  

6.9. vaistus saugo tam skirtoje saugioje vietoje, jų nebevartojant sunaikina; 

6.10. rūpinasi pirmosios pagalbos rinkiniu; 

6.11. bendradarbiaudamas su ūkvede nuolat papildo ir prižiūri vaikams reikalingas priemones jų 

kasdieninei sveikatos profilaktikai, stiprinimui, prevencijai ir pan.(vitaminai, pleistriukai, 

spec.įranga, čiulptukai, buteliukai kūdikiams, ir kitos specialios sveikatinimui skirtos priemonės). 

Centre yra reikalingiausi vaistai nuo skausmo, temperatūros, tvarsliava, higieniniai paketai; 



6.12. 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 

(auklėtoja); 

6.13. inicijuoja ir vykdo sveikatos projektus, sveikos gyvensenos monitoringą; 

6.14. bendruomenės slaugytojas Centre vykdo ir kuruoja: 

6.14.1. rytinį vaikų apžiūrėjimą: 

6.14.1.1. bendrą savijautą, temperatūrą (pagal reikalą); 

6.14.1.2. rytinio tualeto eigą, dantų valymąsi, prausimąsi ir kt. 

6.14.1.3. ruošimąsi į darželius, mokyklas; 

6.14.1.4. pusryčius; 

6.14.1.5. išleidimas į darželius, mokyklas. 

6.14.2. negaluojančių ir sergančių vaikų priežiūrą Centre: 

6.14.2.1. registracija pas gydytojus (apylinkės, odos, stomatologus, chirurgą ir kt.); 

6.14.2.2. vaistų girdimas ar kitų procedūrų atlikimas; 

6.14.2.3. Centro švarą, tvarką ir kt. 

6.15. menių rašymą : 

6.15.1. kasdieninis globotinių žymėjimas, koregavimas kitai dienai. 

6.16. gydomąją kūno kultūrą: 

6.16.1. vaikų sveikatos stovis; 

6.16.2. pagalba priepuolio metu ir kt.  

6.17. pagalbą paramos šeimai skyriuje gyvenantiems klientams: 

6.17.1. konsultavimas, informavimas, nukreipimas pas gydytojus, glaudus 

bendradarbiavimas su socialiniais darbuotojais, pirminės sveikatos priežiūros centru. 

6.18. kuruoja darbuotojų privalomą sveikatos patikrinimą, analizuoja ir teikia išvadas dėl 

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

profilaktinį, šviečiamąjį darbą; 

6.19. pateikia Centro direktoriui išankstinės medikamentų, sanitarijos ir higienos priemonių ir 

inventoriaus paraiškas; 

6.20. registruoja susirgimus, nelaimingus atsitikimus, įvykusius su Centro globotiniais, 

informaciją tuojau pat pateikia Centro administracijai; 

6.21. 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; 

6.22. palaiko mandagius, pagarbius ryšius su klientais, kolektyvu, gydymo, sveikatos priežiūros 

institucijomis;  

6.23. atsiskaito Centro buhalterijai už panaudotas materialines vertybes, jos nustatytu laiku. 
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