VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MEDICINOS CENTRO
CENTRINĖS MEDICINOS EKSPERTIZĖS KOMISIJOS
VYRESNIOJO SLAUGYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
 organizuoja ir kontroliuoja skyriaus slaugos, medicinos registratorių ir kito pagalbinio
 medicinos personalo darbą, organizuoja jiems susirinkimus darbo ir slaugos klausimais,
perteikia personalui klinikinį patyrimą ir moko praktinių įgūdžių;
 užtikrina medicinos ir higienos normų reikalavimų vykdymą skyriuje bei slaugos
priemonių racionalų panaudojimą;
 vykdo ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos procedūrų ir darbo instrukcijų vykdymą
savo kompetencijos ribose, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kitą su darbu susijusią
dokumentaciją, yra atsakingas už personalo periodinio sveikatos tikrinimo tvarkos priežiūrą;
 supažindina padalinio slaugos ir pagalbinį medicinos personalą, med. registratorius su
 įsakymais, nutarimais, kokybės sistemos dokumentais, informuoja apie slaugos situaciją
įstaigoje;
 vykdo infekcijų prevencijos veiksmus, tikrina ir kontroliuoja CMEK sanitarinį higieninį
stovį, ūkio tvarkytojo darbą;
 aprūpina kabinetus reikalingomis statistinėmis formomis bei kitomis reikalingomis
medicinos priemonėmis ir medikamentais, veda jų apskaitą;
 teikia Medicinos centro vyr. slaugos administratoriui siūlymus dėl slaugos kokybės ir
slaugos personalo darbo organizavimo skyriuje pagerinimo, dalyvauja vyr. slaugos
administratoriaus organizuojamuose pasitarimuose;
 dalyvauja Slaugos tarybos veikloje ir teikia tarybai pasiūlymus, ruošia pranešimus,
ataskaitas;
 teikia informaciją apie tiriamųjų sveikatą LR teisės aktų nustatyta tvarka;
 periodiškai analizuoja savo atliktą darbą, darbo organizavimo problemas, numato ir siūlo
būdus joms spręsti;
 vykdo kitus Medicinos centro vyr. slaugos administratoriaus, CMEK pirmininko
pavedimus;
 naudoja medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius
medicinos prietaisus, kurie instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis Medicinos prietaisų
instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašu bei organizuoja jų metrologinę priežiūrą;
 laikosi bendrosios slaugos profesinės etikos reikalavimų, gerbia pacientų teises ir jų
nepažeidžia;
 laikosi asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;
 vykdo saugos darbe taisyklių reikalavimus;
 teikia pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą savo kompetencijos ribose;
 bendrauja ir bendradarbiauja su CMEK ir kitais Medicinos centro darbuotojais.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:
 turėti bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią bendrosios
slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika, galintis teikti bendrosios slaugos
praktikos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų
reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir bendrosios praktikos
slaugytojas, neviršijant savo profesinės kvalifikacijos kompetencijos ribų bei turintis ne mažesnį

2
kaip 3 m. bendrosios praktikos slaugytojo darbo praktiką;
 išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius specializuotosios medicininės ekspertizės
(toliau – SME) atlikimą bei CMEK veiklos procedūras;
 spręsti slaugos vadybos problemas, planuoti darbą pavaldiniams, analizuoti ir įvertinti jo
veiksmingumą; turi žinoti sveikatos priežiūrą reglamentuojančius dokumentus;
 teikti bendrosios slaugos praktikos paslaugas neviršydamas savo profesinės kvalifikacijos
kompetencijos ribų;
 mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti
kompiuteriu.

