VYRIAUSIASIS SLAUGYTOJAS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI


Vyriausiasis slaugytojas turi būti įgijęs pagrindines slaugos studijas pagal Švietimo ir

mokslo ministerijos patvirtintą, su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą mokymo programą
Švietimo ir mokslo ministerijos akredituotoje mokymo įstaigoje.


turi suprasti žmogų kaip unikalią, atsakingą, sudėtingą fizinę ir socialinę būtybę,

turinčią resursų, jėgų spręsti gyvenime iškylančias problemas, gebančią veikti savo sveikatą, nuolat
tobulėti ir lavintis.
Vyriausiasis slaugytojas turi :


pripažinti, kad sveikata yra svarbiausias slaugos tikslas ir savo profesine veikla

stengtis užtikrinti visuomenės bei atskirų jos narių fizinę, psichinę, dvasinę ir socialinę gerovę;


suprati slaugos, kaip sveikatos priežiūros sistemos sudedamosios dalies vaidmenį bei

nepavojingos ir saugios slaugos įtaką paciento sveikatai


išmanyti slaugos ypatumus;

-

suprasti žmogų, kaip unikalų individą, įvairiausiomis jo gyvenimo situacijomis;

-

pažinti, kokią įtaką žmogaus sveikatai daro socialiniai, kultūriniai, istoriniai ir/ar

politiniai veiksniai;


gebėti:

-

integruoti ir naudoti medicinos, gamtos, etikos bei socialinių mokslų žinias;

-

bendradarbiauti su sveikatos priežiūros sistemos specialistais bei įstaigomis, kitomis

institucijomis, kurių veikla turi įtakos žmonių sveikatai;


mokyti slaugos personalą, slaugos specialybės studentus, kolegas, kitus asmens

sveikatos priežiūros grupės narius sveikos gyvensenos, slaugos pagrindų;


dirbti sistemingai, kūrybiškai, laikytis etikos taisyklių;

-

išmanyti slaugą, įvairaus amžiaus žmonių bendrosios anatomijos, fiziologijos,

patologijos pagrindus, aseptikos, antiseptikos reikalavimus, mikrobiologijos pagrindus;
-

dažniausiai pasitaikančių ligų

priežastis, simptomus, jų plitimo būdus, galimas

komplikacijas ir kaip tų ligų bei komplikacijų išvengti;
-

vaistų veikimo principus, skirstymą pagal farmokologines grupes;

-

visų amžiaus grupių žmonių /sveikų ir sergančių/, taip pat ir mirštančiųjų slaugos

ypatybes;
-

mitybos mokslo pagrindus;

-

asmens ir aplinkos priežiūros higienos reikalavimus;

-

šalies sveikatos politiką, programas;

-

pagrindinius šalies sveikatos priežiūrą reglamentuojančius dokumentus.



Vyriausiasis slaugytojas savo darbe vadovaujasi galiojančiomis medicinos normomis,

slaugos etikos pagrindais, LR įstatymais ir kitais teisės aktais, Vilijampolės socialinės globos namų
nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos
instrukcijomis ir kitais norminiais aktais.


Vyriausiasis slaugytojas organizuoja asmens sveikatos priežiūros padalinio slaugos

personalo darbą ir jam vadovauja. Visą darbą organizuoja taip, kad būtų patenkinti paciento
gyvybiniai poreikiai ir suteikta šiuos poreikius atitinkanti slauga ir pagalba.


Vyriausiajam slaugytojui suteikiami administravimo įgaliojimai pagal pareigybės

aprašyme nurodytas pareigas.

PAREIGOS



Vyriausiasis

slaugytojas

vadovauja

asmens

sveikatos

priežiūros

padaliniui,

organizuoja slaugos darbą. Jis numato ir nurodo, kaip spręsti padalinio svarbiausius uždavinius,
koordinuoja padalinio personalo darbą.
Vyriausiasis slaugytojas:


sudaro asmens sveikatos priežiūros personalui ir slaugytojų padėjėjams, dirbantiems

nakties metu, darbo, atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;


supranta slaugos įtaką paciento sveikatai, tai išaiškina kitiems slaugantiesiems;



apie slaugą reguliariai informuoja įstaigos vadovybę;



tobulina darbo organizavimą, sprendžia iškilusias problemas bei teikia pasiūlymus

įstaigos vadovybei;


dalyvauja globos namų valdyme;



orientuoja padalinyje dirbančių slaugytojų bei kito personalo veiklą įgyvendinti

slaugos tikslams;


siekia, kad slaugytojų darbas būtų efektyvus ir intensyvus, ugdo klinikinius slaugos

įgūdžius;


skirsto resursus (vaistus, dez. medžiagas, slaugos priemones, med. inventorių ir kitus

medicininės paskirties gaminius) praktiniams tikslams įgyvendinti;


numato ir įvertina būtinus resursus visų padalinių slaugai plėtoti ir teikiamų paslaugų

kokybei gerinti;


teikia pasiūlymus dėl slaugos personalo pareigų;



sukomplektuoja pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę pagal Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl sveikatos priežiūros specialistų kompetencijos teikiant
pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos

rinkinių“, kontroliuoja jų naudojimą, organizuoja pirmosios medicinos pagalbos teikimo žinių
atnaujinimą teisės aktų nustatyta tvarka;


organizuoja ir planuoja slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos kursus;



stengiasi sudaryti palankias sąlygas pagrindiniams darbo tikslams įgyvendinti,



bendradarbiauja su padalinių vadovais;



vadovauja slaugos studentų praktikai;



vadovauja parenkant pavaldų personalą bei tobulina jo darbą;



planuoja ir organizuoja pasitarimus darbo klausimais;



informuoja personalą apie slaugos situaciją įstaigoje, padalinyje;



vertina slaugos būklę, kontroliuoja įrašų apie globotinio slaugą, savalaikiškumą;



koordinuoja asmens sveikatos priežiūros padalinio personalo darbą ir kontroliuoja jo

darbo drausmę;


taiko specifines slaugos normas;



kontroliuoja medikamentų galiojimo terminus, jiems pasibaigus organizuoja nurašymą

ir sunaikinimą;


organizuoja med. inventoriaus savalaikę patikrą, priežiūrą;



periodiškai tikrina globotinių asmens higieną, patalpų sanitarinę būklę;



kontroliuoja slaugos personalą kaip savo darbe vadovaujasi galiojančiomis higienos

normomis;


dalyvauja visuomenės sveikatos centro specialistų tikrinimuose, teikia pasiūlymus dėl

išvadų įgyvendinimo;


instruktuoja darbo vietoje ir veda registracijos žurnalą dėl saugos darbe, priešgaisrinės



organizuoja darbuotojų sveikatos periodinius privalomuosius profilaktinius tikrinimus,

saugos;

periodinius privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus, periodinius privalomuosius higienos
įgūdžių mokymus;


komplektuoja tiesioginiam darbui reikalingą normatyvinę ir kitą dokumentaciją;



užtikrina asmens sveikatos priežiūros padalinio laikinai neesančių darbuotojų veiklos

tęstinumą;


tvarko medicinines atliekas, veda jų apskaitą, ruošia ataskaitas;



vykdo kitus darbdavio nurodymus susijusius su pareigomis.

