VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MEDICINOS CENTRO
VYRIAUSIOJO SLAUGOS ADMINISTRATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
 atsakingas už įstaigos slaugos proceso valdymą;
 darbe vadovaujasi slaugos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, medicinos normomis,
reglamentuojančiomis slaugos specialistų veiklos procesą, higienos normomis, vidaus darbo
taisyklėmis;
 organizuoja slaugos darbą, formuoja įstaigos skyriuose ir padaliniuose vykdomą slaugos
politiką;
 metodiškai vadovauja slaugos procesui skyriuose ir padaliniuose;
 apie slaugos proceso valdymą reguliariai informuoja įstaigos vadovybę;
 tobulina slaugos darbo organizavimą, dalyvauja klinikinės slaugos veikloje, sprendžiant
iškilusias problemas. Priima sprendimus įvairiais slaugos klausimais, teikia pasiūlymus slaugos
darbuotojams ir įstaigos vadovybei;
 koordinuoja Slaugos tarybos veiklą;
 užtikrina racionalų turimų slaugos materialiųjų išteklių panaudojimą skyriuose ir
padaliniuose kontrolę;
 užtikrina racionalų turimų slaugos žmogiškųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant
užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;
 vertina ir analizuoja slaugos darbuotojų ergonominių, biologinių ir cheminių veiksnių
riziką, teikia pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl slaugos personalo darbo saugos ir sveikatos
gerinimo;
 rūpinasi slaugos personalo kvalifikacija:
 kasmet parengia ir įstaigos vadovybei pateikia tvirtinti slaugos darbuotojų tobulinimo
planus, juos vykdo,
 tvirtina skyrių ir padalinių vyresniųjų slaugytojų parengtus slaugos darbuotojų tobulinimo
planus, kontroliuoja jų vykdymą,
 nustato slaugos personalo poreikį tobulintis, esant poreikiui, nukreipia slaugytojus į
sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą;
 skatina slaugos personalą teikti pranešimus ir pasiūlymus slaugos mokslinių tyrimų ir
slaugos tobulinimo klausimais;
 bendradarbiauja su skyrių ir padalinių vyresniaisiais slaugytojais;
 bendradarbiauja su kitomis tarnybomis ir įstaigomis, kurių veikla turi įtakos žmonių
sveikatai;
 bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, rengiančiomis slaugos specialistus; pagal profilį
slaugos studentus nukreipia į skyrius ir padalinius slaugos praktikai atlikti, vykdo praktikos
kontrolę;
 vadovauja, parenkant slaugos personalą bei tobulinant jo darbą;
 kontroliuoja higieninį - priešepideminį režimą skyriuose ir padaliniuose;
 teikia pasiūlymus įstaigos personalo tarnybai dėl slaugos personalo pareigybių aprašymo
papildymų ir pakeitimų;
 organizuoja pacientų sveikatos mokymą skyriuose ir padaliniuose, kontroliuoja jo
vykdymą;
 laikosi vidaus tvarkos taisyklių;
 vykdo saugos ir sveikatos darbe reikalavimus;
 laikosi profesinės etikos reikalavimų;

2
 kelia savo kvalifikaciją įstatymais nustatyta tvarka;
 kiekvieną mėnesį sudaro administracijos ir vidaus audito tarnybos darbuotojų darbo
grafikus;
 pildo administracijos ir vidaus audito tarnybos darbuotojų darbo laiko apskaitos
žiniaraščius ir laiku juos pateikia buhalterijai.
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:
 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities
slaugos krypties išsilavinimą;
 turėti bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir turėti Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją
verstis bendrąja slaugos praktika;
 turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį slaugos srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų
darbo patirtį slaugos administravimo, vadovavimo, koordinavimo srityje;
 išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus,
reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų
administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

