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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR
REABILITACIJOS CENTRO
SLAUGYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešosios įstaigos Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro (toliau – Įstaiga) yra
pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
2. Slaugytoją į darbą priima ir atleidžia direktorius.
3. Slaugytojo pareigybė reikalinga užtikrinti kvalifikuotą reabilitacijos procedūrų teikimą
Įstaigos pacientams ir lankytojams.
4. Slaugytojas tiesiogiai pavaldus slaugos administratoriui.

II. BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
5. Slaugytojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
5.1. turi būti įgijęs slaugytojo profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka;
5.2. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią slaugos
praktikos licenciją;
5.3. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
nustatyta tvarka;
5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančius įstatymus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus,
reglamentuojančius slaugytojo profesinės veiklos organizavimą ir vykdymą, darbo santykių
organizavimą;
5.5. turėti kompetencijas nurodytas Lietuvos medicinos normoje MN 28:2019 „Bendrosios
praktikos slaugytojas“;
5.6. išmanyti žmogaus organizmo sandarą, organų bei organų sistemų funkcijas, įvairių
amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus ir jų ypatumus, dažniausiai pasitaikančių
organizmo sistemų ligų simptomus, plitimo būdus ir galimas komplikacijas, fizinių, psichologinių,
kultūrinių, etninių, ekonominių, politinių ir aplinkos veiksnių įtaką žmogaus sveikatai, žmogaus
organizmo anatominius ir fiziologinius ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais, bendras organizmo
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reakcijas į patologiją, pagrindinius medicininės reabilitacijos principus, tikslus, uždavinius, metodus ir
priemones, informacijos pateikimo principus, sveikos gyvensenos principus;
5.7. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
5.8. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
5.9. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
5.10. turėti raštvedybos įgūdžių;
5.11. išmanyti asmens duomenų apsaugos principus;
5.12. turėti nepriekaištingą reputaciją (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir
deontologijos normų).
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Slaugytojas vykdo šias funkcijas:
6.1. teikia kvalifikuotas reabilitacijos procedūras Įstaigos pacientams;
6.2. dalyvauja medicininės reabilitacijos komandos ir komandos narių darbe;
6.3. teikia pirmąją medicinos pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka;
6.4. pagal kompetenciją konsultuoja pacientus, įvertina asmens sveikatos būklę, moko
pacientus sveikos gyvensenos principų, valdyti paciento sveikatos rizikos veiksnius;
6.5. informuoja gydytoją apie paciento sveikatos būklės pokyčius, komplikacijas, procedūrų ar
vaistų nepageidaujamą poveikį ar kitaip pablogėjusią sveikatą;
6.6. suteikia pagal savo kompetenciją pacientui informaciją apie pojūčius procedūros metu bei
galimas komplikacijas (rizikas) (laikinas skausmo paaštrėjimas, trumpalaikis odos paraudimas, lokalus
patinimas, perštėjimas ar niežulys poveikio srityje, kraujospūdžio pasikeitimas ir kt.);
6.7. stebi, vertina sąmonės būklę;
6.8. matuoja, vertina kraujo spaudimą;
6.9. skaičiuoja, vertina pulsą, kvėpavimo dažnį;
6.10. įgyvendina mokslo įrodymais pagrįstą, individualizuotą slaugą;
6.11. taiko ir (ar) atlieka:
6.11.1. funkcinę elektrostimuliaciją (FES) ir transkutaninę elektrostimuliaiją (TENS);
6.11.2. lazerio terapiją;
6.11.3. ultragarso terapiją ir fonoforezę;
6.11.4. induktotermiją;
6.11.5. mikrobangų terapiją;
6.11.6. magneto terapiją;
6.11.7. impulsinių bangų terapiją;
6.11.8. interferencinių srovių terapiją;
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6.11.9. vaistinių medžiagų inhaliacijas;
6.11.10. deguonies terapiją;
6.11.11. šviesos terapiją (ultravioletinių spindulių terapija; infraraudonieji spinduliai;
poliarizuota šviesa);
6.11.12. šilumos terapiją (sapropelio, mineralinio purvo, fangoparafino aplikacijos, purvo
paketai);
6.11.13 gydomąsias vonias (sūkurinės vonelės rankoms ir kojoms);
6.11.14. pagal priskirtą darbo vietą mechanoterapiją (vidutinių ir stambiųjų raumenų ir sąnarių
treniravimą specialia įranga);
6.11.15. pagal priskirtą darbo vietą užsiėmimus su treniruokliais (raumenyno stiprinimas
treniruokliais);
6.11.16. ir kitas aukščiau neišvardintas fizioterapijos procedūras;
6.12. teikia procedūras, atlieka darbo vietos priežiūrą, pagal higienos reikalavimus;
6.13. pagal paskirtį ir saugos duomenų lapus bei instrukcijas naudoja procedūroms ir
dezinfekcijai skirtas priemones ir medžiagas;
6.14. medicinos prietaisus (priemones) naudoja ir prižiūri (valo, dezinfekuoja), laikantis
vartotojo instrukcijų;
6.15. rūšiuoja susidariusias atliekas;
6.16. vykdo kitus teisėtus Įstaigos direktoriaus nurodymus, kad būtų pasiekti Įstaigos tikslai.
IV. DARBUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
7. Slaugytojas turi teisę:
7.1. gauti informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms vykdyti, kelti kvalifikaciją;
7.2. reikalauti, kad darbdavys užtikrintų saugias ir sveikas darbo sąlygas, (patalpos, higieninės
sąlygos, apsaugos priemonės, medicinos prietaisai, jų priežiūra bei jų atnaujinimas), reikalingas
diagnostikos ir (ar) gydymo procedūroms atlikti;
7.3. dalyvauti susirinkimuose, pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose, mokslinių draugijų
veikloje, kur nagrinėjami su profesine kvalifikacija susiję klausimai;
7.4. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl darbo organizavimo, paslaugų prieinamumo ir
kokybės gerinimo, Įstaigos veiklos efektyvumo didinimui.
8. Slaugytojas privalo:
8.1. tinkamai vykdyti savo funkcijas;
8.2. taikyti tik įteisintus Lietuvos Respublikoje tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;
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8.3. naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus; užtikrinti, kad
medicinos prietaisai būtų naudojami teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su
medicinos prietaisais pateikiama informacija;
8.4. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
8.5. nepriskirtais slaugytojo kompetencijai atvejais nukreipti pacientą konsultuotis pas gydantį
gydytoją;
8.6. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, Įstaigos darbuotojų etikos kodekso ir
darbo tvarkos, vidaus tvarkos taisyklių ir kitų Įstaigos dokumentuose nustatytų tvarkų;
8.7. būti mandagus, gerbti pacientų teises ir saugoti Įstaigos ir asmens duomenų paslaptį;
8.8. negalint laiku atvykti arba visai negalint atvykti į darbą, apie tai nedelsiant informuoti
slaugos administratorių ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis.
V. DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
9. Slaugytojas už padarytas klaidas, aplaidumą, bioetikos reikalavimų pažeidimą, netinkamą
priskirtų funkcijų ir uždavinių vykdymą, konfidencialios informacijos atskleidimą, už žalą padarytą
Įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
________________________________

