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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINYS 

 

PSICHIKOS SVEIKATOS SLAUGYTOJAS  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pareigybės pavadinimas – psichikos sveikatos slaugytojas. 

2. Pareigybės grupė – specialistas. 

3. Pareigybės lygis – B. 

4. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir kontroliuoti teikiamas psichikos sveikatos slaugos 

paslaugas gyventojams. 

5. Psichikos sveikatos slaugytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos medicinos norma MN 

28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, Lietuvos 

medicinos normą MN 22:2014 „Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė”, kitais teisės aktais, globos namų nuostatais, direktoriaus įsakymais, vidaus darbo ir 

sveikatos priežiūros padalinio tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu. 

          6. Pareigybės pavaldumas: psichikos sveikatos slaugytojas tiesiogiai pavaldus sveikatos 

priežiūros padalinio vadovui. 

7. Psichikos sveikatos slaugytoją skiria pareigoms ir atleidžia iš jų, nustato jo pareiginį 

atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį globos namų direktorius. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

 

           8. Psichikos sveikatos slaugytojas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti: 

           8.1. bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją; 

           8.2. galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją; 

           8.3. spaudo numerį; 

           8.4.  įgytą psichikos sveikatos slaugos specializaciją patvirtinantį dokumentą. 

         

III. FUNKCIJOS 

 

9. Psichikos sveikatos slaugytojas: 

9.1. savarankiškai nustato slaugos poreikius; 

9.2. sudaro slaugos planą, jį įgyvendina, dokumentuoja ir, esant reikalui, koreguoja; 

9.3.  teikia psichikos sveikatos slaugos paslaugas gyventojui, turinčiam psichikos ir elgesio 

sutrikimų, vykdo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo paskyrimus. 

10. Psichikos sveikatos slaugytojas privalo: 

10.1. kvalifikuotai ir kokybiškai teikti psichikos sveikatos slaugos paslaugas  

10.2. pagal kompetenciją teikti būtinąją medicinos pagalbą; 

10.3. vadovautis asmens sveikatos priežiūros tikslais ir savarankiškai vykdyti slaugą globos 



namuose. 

10.4. pildyti slaugos dokumentus bei teikti statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės 

duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;  

10.5. vykdyti saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus; 

10.6. informuoti atsakingus globos namų specialistus  apie galimą socialinių paslaugų poreikį 

asmeniui, turinčiam psichikos sutrikimų; 

10.7. bendradarbiauti su kitais globos namų specialistais; 

10.8. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti profesinę kvalifikaciją; 

10.9. laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų; 

10.10. laikytis slaugytojo profesinės etikos principų, gerbti gyventojų teises ir jų nepažeisti; 

10.11. teikti informaciją pagal kompetenciją apie gyventojo sveikatą Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka;  

10.12. laiku informuoti gydytoją apie gyventojo sveikatos būklės pokyčius, komplikacijas, 

vartojamų vaistų nepageidaujamą poveikį ar kitaip pablogėjusią sveikatą; 

10.13. naudoti medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius 

medicinos prietaisus, kurie instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis Medicinos prietaisų 

instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, 

naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

10.14. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo 

priemones;  

10.15. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas. 

            10.16. vykdyti direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavestus nurodymus bei pavedimus, atlikti 

kitus nenumatytus pavedimus ir užduotis susijusias su globos namų veikla, neviršijant savo 

kompetencijos teisės aktų nustatyta tvarka. 

            11. Psichikos sveikatos slaugytojas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų 

funkcijų vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

____________________________ 

 

 


