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BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJO PAREIGINIAI  NUOSTATAI 

(MEDICINOS PUNKTE) 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Bendruomenės slaugytojo praktika gali verstis asmuo, turintis galiojančią bendrosios slaugos 

praktikos licenciją ir bendruomenės slaugos specializacijos įgijimą patvirtinantį dokumentą. 

2. Bendruomenės slaugytojas priimamas ir atleidžiamas iš darbo vyriausiojo gydytojo įsakymu. 

3. Bendruomenės slaugytojas turi žinoti teisės aktus, reglamentuojančius pirminę asmens 

sveikatos priežiūrą ir slaugos praktiką Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybių pirminės 

asmens sveikatos priežiūros politikos principus, paciento, šeimos, bendruomenės narių teises ir jų 

apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. 

4. Bendruomenės slaugytojas privalo kvalifikuotai ir kokybiškai teikti asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas pagal kompetencijų sąrašą. 

5. Bendruomenės slaugytojas, atsižvelgdamas į kitų pirminės asmens sveikatos priežiūros srityje 

dirbančių specialistų rekomendacijas, savarankiškai sudaro, įgyvendina ir dokumentuoja slaugos planą, 

savarankiškai teikia bendruomenės slaugos paslaugas asmeniui, šeimai, bendruomenei įstaigoje ir 

pacientų namuose, bei vykdo pirminės sveikatos priežiūros (išskyrus psichikos sveikatos) paslaugas 

teikiančio gydytojo paskyrimus. 

6. Bendruomenės slaugytojas turi mokėti teikti būtinąją medicinos pagalbą, savo kompetencijos 

(kaip bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojo) ribose, tinkamai reaguoti į gyvybei pavojingas 

organizmo būkles. 

7. Bendruomenės slaugytojas turi mokėti dirbti savarankiškai ir su sveikatos priežiūros specialistų 

komanda. 

8. Bendruomenės slaugytojas  turi gebėti analizuoti gautą rašytinę informaciją. 

9. Bendruomenės slaugytojas turi išmanyti darbinio etiketo reikalavimus, bendravimo bei 

dalykinio pokalbio taisykles, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti. 

10. Bendruomenės slaugytojas turi mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir kitomis 

įstaigoje naudojamomis programomis. 

11. Bendruomenės slaugytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įsakymais ir poįstatyminiais 

aktais, vyriausybės nutarimais, susijusiais su pirminės sveikatos priežiūros centre dirbančio 

bendruomenės slaugytojo veikla, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, įstatais, vyriausiojo gydytojo 

įsakymais, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklėmis bei šiais  pareiginiais nuostatais. 

12. Bendruomenės slaugytojas tiesiogiai pavaldus vyriausiajam slaugos administratoriui. 
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II. PAREIGOS 

 

13. Bendruomenės slaugytojas medicinos punkte privalo: 

13.1. organizuoti slaugos pagalbą ir priežiūrą prie VšĮ Kretingos PSPC prisirašiusiems asmenims 

(padalinyje, kabinete ar pacientų namuose); 

13.2. slaugyti įvairaus amžiaus pacientus jų namuose ir sveikatos priežiūros įstaigoje; 

13.3. pasirūpinti, kad darbo vietoje visada būtų būtinų priemonių (kanceliarinių, higienos, 

dezinfekcijos, statistinių formų ir pan.) kasdieninei veiklai užtikrinti, vienkartinių  priemonių, 

reikalingų bendruomenės slaugytojo paslaugoms teikti; 

13.4. organizuoti ir vykdyti prevencinių programų atlikimą įstaigoje ir pacientų namuose; 

13.5. laikytis aseptikos ir antiseptikos, AIDS, virusinio hepatito, TBC ir kitų užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos reikalavimų; 

13.6. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos išsaugojimo bei ugdymo 

priemones;  

13.7. skatinti šeimos narius aktyviai dalyvauti prižiūrint moterį nėštumo, pogimdyviniu 

laikotarpiu, vaikus, kitus šeimos narius ar globojamus asmenis; 

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

duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

13.9. vykdyti higienos normų reikalavimus; 

13.10. informuoti reikiamas tarnybas apie galimą socialinių paslaugų poreikį ir inicijuoti 

socialinių paslaugų teikimą; 

13.11. bendradarbiauti su pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais gydytojais, kitais 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos specialistais ir socialinių paslaugų darbuotojais; 

13.12. mokyti asmenis sveikos gyvensenos, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo 

šeimose ir bendruomenėje; 

13.13. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti profesinę kvalifikaciją; 

13.14. laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų; 

13.15. laikytis slaugytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti; 

13.16. teikti informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

13.17. perduoti informaciją apie smurtą šeimoje, sužeistus, sužalotus asmenis, įtariamą gresiantį 

smurtą vaikų, paauglių ar globojamų asmenų atžvilgiu, taip pat apie vaikų nepriežiūrą įstaigos 

administracijai; 

13.18. laiku informuoti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją apie paciento 

sveikatos būklės pokyčius, komplikacijas, vartojamų vaistų nepageidaujamą poveikį ar kitaip 

pablogėjusią sveikatą; 
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13.19. ne bendruomenės slaugytojo kompetencijos atvejais patarti pacientui kreiptis į atitinkamos 

srities specialistus; 

13.20. pastebėjus savo ar kito sveikatos priežiūros specialisto profesinę klaidą, nedelsiant 

informuoti tą klaidą darantį asmenį ir padalinio vadovą; 

13.21. naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus, užtikrinti, kad 

medicinos prietaisai būtų laikomi, instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi teisės aktų nustatyta tvarka ir  

vadovaujantis  gamintojo su medicinos prietaisu pateikiama informacija; 

13.22. teikti veiklos ataskaitas. 

 

III. TEISĖS 

 

14. Bendruomenės slaugytojas medicinos punkte turi teisę: 

14.1.tobulinti profesinę kvalifikaciją, kad žinios ir įgūdžiai atitiktų praktikos reikalavimus bei 

mokslo įrodymais grįstas bendruomenės slaugos  naujoves; 

14.2. susipažinti su įstaigos vadovybės sprendimais, susijusiais su bendruomenės slaugos  veikla; 

14.3. gauti darbui reikalingą informaciją ir būtinas priemones bendruomenės slaugos  veiklai 

vykdyti; 

14.4. teikti administracijai darbo tobulinimo pasiūlymus teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti; 

14.5. pagal savo kompetenciją konsultuoti pacientus, jų šeimos narius, bendruomenę sveikatos 

ugdymo, stiprinimo ir palaikymo, ligų ir žalingų įpročių profilaktikos, slaugos klausimais; 

14.6. įtraukti į slaugos procesą pacientų artimuosius ar kitus asmenis, kurie prižiūri pacientus; 

14.7. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais; 

14.8. pasirašyti dokumentus savo kompetencijos ribose; 

14.9. teorines žinias ir praktinius įgūdžius tobulinti kas penkerius metus ne mažiau kaip 60 val. 

pagal tobulinimo programas, skirtas bendruomenės slaugos kvalifikacijai, kurios būtų finansuojamos 

įstaigos lėšomis; 

14.10. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauti pacientams, jų šeimos nariams, bendruomenei ir 

ginti jų interesus, susijusius su jų sveikatos priežiūra; 

14.11. dalyvauti diskusijose, aptarimuose, kuriuose sprendžiami bendruomenės ir šeimos 

sveikatinimo klausimai; 

14.12. rinkti bendruomenės epidemiologinius duomenis; 

14.13. atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja bendruomenės slaugos  

profesinės medicinos etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento gyvybei, išskyrus 

atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba. 
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IV. BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO KOMPETENCIJA 

 

15. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, 

kuriuos jis įgyja bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją suteikiančių studijų metu bei 

nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją, atsižvelgdamas į nuolatinę slaugos mokslo ir 

praktikos pažangą. 

16. Bendrosios praktikos slaugytojas turi žinoti: 

16.1. nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas; 

16.2. sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus; 

16.3. sveikatos priežiūros įstaigų administravimo ypatumus; 

16.4. asmens sveikatos priežiūros specialistų komandinio darbo ir komandos formavimo 

principus; 

16.5. sveikatos stiprinimo principus ir ligų profilaktiką; 

16.6. slaugos procesą, slaugos modelius; 

16.7. darbuotojų saugos ir sveikatos principus; 

16.8. higienos normų reikalavimus; 

16.9. žmogaus organizmo sandarą, organų bei organų sistemų funkcijas; 

16.10. įvairių amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus ir jų ypatumus; 

16.11. dažniausiai pasitaikančių organizmo sistemų ligų simptomus, plitimo būdus ir galimas 

komplikacijas; 

16.12. medicinos prietaisų veikimo ir valdymo principus; 

16.13. ėminių paėmimo ir gabenimo į laboratoriją tvarką; 

16.14. vaistų farmakokinetikos ir farmakodinamikos pagrindus, vaistų laikymo taisykles ir 

vartojimo būdus; 

16.15. pagrindinius medicininės reabilitacijos principus, metodus ir priemones; 

16.16. mokslinių taikomųjų slaugos tyrimų atlikimo principus. 

17. Bendrosios praktikos slaugytojas turi išmanyti: 

17.1. socialinių, kultūrinių, ekonominių, istorinių ir (ar) politinių veiksnių įtaką žmogaus 

sveikatai; 

17.2. profesinės etikos nuostatas; 

17.3. žmogaus organizmo anatominius ir fiziologinius ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais; 

17.4. bendras organizmo reakcijas į pažeidimą; 

17.5. patologinius procesus, vykstančius žmogaus organizme; 

17.6. biocheminius ir klinikinius tyrimus; 

17.7. dietetikos principus; 
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17.8. specializuotos slaugos principus; 

17.9. imunoprofilaktikos įtaką sveikatai; 

17.10. skausmo valdymo principus; 

18. Bendrosios praktikos slaugytojas turi mokėti: 

18.1. atpažinti ligų simptomus, žinoti plitimo būdus, galimas komplikacijas; 

18.2. nustatyti įvairaus amžiaus asmenų slaugos poreikius; 

18.3. psichikos sveikatos sutrikimų turinčių pacientų slaugos ypatumus; 

18.4. nėščiosios ir pagimdžiusios moters slaugos ypatumus; 

18.5. įvertinti slaugos veiksmų indikacijas ir kontraindikacijas; 

18.6. medicinos prietaisų paruošimo dezinfekcijai ir sterilizacijai būdus. 

19. Bendrosios praktikos slaugytojas turi gebėti: 

19.1. nustatyti įvairaus amžiaus asmenų slaugos poreikius; 

19.2. sudaryti individualų slaugos planą, jį koreguoti; 

19.3. atlikti slaugos veiksmus: 

19.3.1. paruošti slaugytojo darbo vietą pagal aseptikos ir antiseptikos reikalavimus; 

19.3.2. dirbti su medicinos prietaisais ir juos prižiūrėti; 

19.3.3. paruošti tirpalus, skirtus valyti ir dezinfekuoti; 

19.3.4. ruošti, pakuoti medicinos prietaisus sterilizacijai, juos sandėliuoti; 

19.3.5. komplektuoti slaugos priemones; 

19.3.6. paruošti pacientą diagnostiniams tyrimams, supažindinti su tyrimo eiga ir galimomis 

komplikacijomis; 

19.3.7. stebėti paciento sveikatos būklę diagnostinių tyrimų metu; 

19.3.8. paimti kraujo ėminius diagnostiniams tyrimams iš piršto, venos; 

19.3.9. matuoti gliukozės kiekį kraujyje; 

19.3.10. surinkti (paimti) šlapimo, išmatų mėginius diagnostiniam ištyrimui; 

19.3.11. įvertinti paciento higienos būklę; 

19.3.12. atlikti odos ir jos priedų higieninę priežiūrą; 

19.3.13. atlikti naujagimio bambutės tualetą; 

19.3.14. plauti ausis, akis; 

19.3.15. valyti nosies landas; 

19.3.16. prižiūrėti burnos ertmę; 

19.3.17. maudyti pacientą; 

19.3.18. keisti paciento baltinius, patalynę; 

19.3.19. vykdyti pragulų profilaktiką ir priežiūrą; 

19.3.20. keisti paciento kūno padėtį; 
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19.3.21. transportuoti pacientą; 

19.3.22. matuoti, vertinti ir registruoti kūno temperatūrą; 

19.3.23. matuoti, vertinti ir registruoti kraujo spaudimą; 

19.3.24. skaičiuoti, vertinti ir registruoti pulsą, kvėpavimo dažnį; 

19.3.25. pasiruošti defibriliacijai ir asistuoti procedūros metu; 

19.3.26. užrašyti EKG; 

19.3.27. atlikti išorinį širdies masažą ir dirbtinį kvėpavimą; 

19.3.28. matuoti gyvybinę plaučių talpą; 

19.3.29. prižiūrėti tracheostominį vamzdelį; 

19.3.30. prižiūrėti šlapimo pūslės kateterį; 

19.3.31. stebėti, vertinti ir dokumentuoti paciento diurezę; 

19.3.32. atlikti injekciją (į odą, poodį, raumenis, veną); 

19.3.33. paruošti antibiotikus injekcijoms / infuzijoms; 

19.3.34. pasiruošti ir atlikti lašelinę infuziją, keisti tirpalus; 

19.3.35. pasiruošti ir atlikti kraujo ir jo komponentų transfuziją; 

19.3.36. įkišti periferinės venos kateterį; 

19.3.37. prižiūrėti periferinių ir centrinių kraujagyslių kateterius; 

19.3.38. skiepyti vaikus ir suaugusiuosius teisės aktų nustatyta tvarka; 

19.3.39. stebėti ir vertinti paciento skysčių balansą; 

19.3.40. maitinti ir girdyti pacientą; 

19.3.41. įvertinti naujagimio maitinimąsi; 

19.3.42. prižiūrėti gimdyvės krūtis; 

19.3.43. zonduoti ir plauti skrandį sąmoningam pacientui; 

19.3.44. maitinti pacientą per zondą, stomą; 

19.3.45. prižiūrėti enterinio maitinimo zondą; 

19.3.46. paruošti parenterinio maitinimo tirpalą; 

19.3.47. klizmuoti pacientą; 

19.3.48. parinkti ir naudoti pakišamuosius indus; 

19.3.49. naudoti ir keisti sauskelnes; 

19.3.50. skatinti šlapinimosi refleksą; 

19.3.51. prižiūrėti dirbtines kūno angas; 

19.3.52. dokumentuoti vaistų suvartojimą; 

19.3.53. dėti vaginalines, rektalines žvakutes; 

19.3.54. lašinti lašus į akis, nosį, ausis; 

19.3.55. nustatyti regėjimo aštrumą; 
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19.3.56. tikrinti klausą šnabždesiu, kalba ir garsia kalba; 

19.3.57. atlikti antropometrinius matavimus; 

19.3.58. tepti tepalus; 

19.3.59. stabdyti išorinį kraujavimą; 

19.3.60. uždėti kompresus ir pavilgus; 

19.3.61. paruošti ir naudoti gydomąsias voneles; 

19.3.62. uždėti šilumos ar šalčio aplikacijas; 

19.3.63. tvarstyti, prižiūrėti žaizdas, išimti žaizdos siūlus; 

19.3.64. prižiūrėti drenus; 

19.3.65. nustatyti skausmo intensyvumą naudojant skausmo skales; 

19.3.66. mokyti pacientą ir jo artimuosius; 

19.3.67. tvarkyti medicinines atliekas; 

19.3.68. vadovaujantis gydytojo paskyrimais tiksliai ir metodiškai atlikti paskirtas procedūras 

(intervencijas); 

19.4. vertinti slaugos rezultatus; 

19.5. dirbti asmens sveikatos priežiūros specialistų komandoje; 

19.6. teikti būtinąją medicinos pagalbą; 

19.7. pildyti ir tvarkyti slaugos dokumentaciją, dirbti su įdiegtomis kompiuterinėmis 

programomis; 

19.8. susirasti, tvarkyti, kaupti, sisteminti ir perduoti informaciją; 

19.9. atlikti mokslinius taikomuosius slaugos tyrimus, vykdyti slaugos mokslo ir praktikos 

sklaidą; 

19.10. vertinti ir registruoti sąmonės būklę; 

19.11. suteikti pagalbą vemiančiam pacientui; 

19.12. padėti sunkiai vaikštantiems pacientams eiti, jei reikia, panaudoti pagalbines priemones. 

 

V. BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJO KOMPETENCIJA 

 

20. Bendruomenės slaugytojo profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, 

kuriuos jis įgyja baigęs studijas pagal slaugos programą, įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo 

profesinę kvalifikaciją bei baigęs bendruomenės slaugos neformaliojo švietimo programą, nuolat 

tobulindamas profesinę kvalifikaciją, atsižvelgdamas į nuolatinę slaugos mokslo ir praktikos pažangą. 

21. Papildomai bendruomenės slaugytojas turi žinoti: 

21.1. sveikatos stiprinimo ir palaikymo principus;  

21.2. bendruomenės slaugos vadybos principus; 
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21.3. įvairių amžiaus grupių pacientų slaugos bendruomenėje ypatumus; 

21.4. sveikatos ugdymo ir sveikos gyvensenos pagrindus (principus);  

21.5. įvairių priklausomybių profilaktikos principus; 

21.6. paliatyviosios pagalbos teikimo principus; 

21.7. ekstremalių situacijų valdymo principus; 

21.8. vaistų farmakokinetikos ir farmakodinamikos bei vartojimo ypatumus įvairiais amžiaus 

tarpsniais;  

21.9. socialinės pagalbos lėtinėmis ligomis sergantiems, specialiųjų poreikių turintiems ir rizikos 

grupėms priklausantiems asmenims būdus ir galimybes. 

22. Papildomai bendruomenės slaugytojas turi išmanyti: 

22.1. vykdomas sveikatos programas ir jų įtaką paciento, šeimos, bendruomenės sveikatai; 

22.2. infekcinių ir neinfekcinių ligų valdymo principus; 

22.3. fizinių, psichologinių, kultūrinių, etninių, ekonominių, politinių, aplinkos veiksnių įtaką 

paciento, šeimos, bendruomenės sveikatai;  

22.4. bendravimo ypatumus teikiant bendruomenės slaugos paslaugas įvairaus amžiaus 

pacientams; 

22.5. įvairių amžiaus tarpsnių pacientų, šeimos ir bendruomenės individualaus ir grupinio 

sveikatos mokymo ir mokymosi metodus; 

22.6. bendruomenės slaugos proceso ypatumus; 

22.7. slaugos namuose organizavimo ir teikimo ypatumus; 

22.8. socialinių paslaugų organizavimo bendruomenėje principus; 

22.9. reprodukcinės sveikatos ir šeimos planavimo principus; 

22.10. natūralaus maitinimo svarbą naujagimio ir motinos sveikatai; 

22.11. maitinimosi, asmens higienos, fizinio aktyvumo svarbą įvairaus amžiaus asmenų sveikatai; 

22.12. asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, slaugą jų namuose ir pirminės sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančioje įstaigoje; 

22.13. naujagimių, kūdikių ir vaikų slaugos bei sveikatos priežiūros principus; 

22.14. paciento, šeimos, bendruomenės motyvavimo dalyvauti stiprinant ir išsaugant sveikatą 

principus ir būdus;  

23. Papildomai bendruomenės slaugytojas turi mokėti: 

23.1. nustatyti fizinių, psichologinių, kultūrinių, etninių, ekonominių, politinių, aplinkos veiksnių 

įtaką pacientų, šeimos, bendruomenės sveikatai; 

23.2. užtikrinti slaugos tęstinumą bendruomenėje; 

23.3. numatyti slaugos paslaugų prioritetus ir eigą; 

23.4. veikti ekstremalių situacijų bendruomenėje metu;  
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23.5. apibendrinti ir vertinti bendruomenės epidemiologinius duomenis, gautus rezultatus naudoti 

slaugos proceso metu. 

24. Papildomai bendruomenės slaugytojas turi gebėti: 

24.1. organizuoti ir teikti slaugos paslaugas pirminės sveikatos priežiūros ir (ar) bendruomenės 

slaugos paslaugas teikiančioje įstaigoje, paciento namuose ir bendruomenėje; 

24.2. analizuoti ir vertinti fizinių, psichologinių, kultūrinių, etninių, ekonominių, politinių, 

aplinkos veiksnių įtaką pacientų, jų šeimos narių, bendruomenės sveikatai; 

24.3. vertinti bendruomenės ir atskirų jos grupių fizinės, psichinės, socialinės sveikatos pokyčius;  

24.4. vertinti įvairaus amžiaus pacientų, jų šeimos narių, bendruomenės sveikatos priežiūros ir 

slaugos problemas; 

24.5. stebėti ir vertinti naujagimių, kūdikių ir vaikų raidą; 

24.6. nustatyti ir vertinti įvairaus amžiaus pacientų, jų šeimos narių ir bendruomenės slaugos 

poreikius;  

24.7. sudaryti individualų paciento, jo šeimos narių, bendruomenės grupės slaugos planą; 

24.8. įtraukti į slaugos procesą pacientą ir (ar) jo artimuosius; 

24.9. vertinti bendruomenėje teikiamos slaugos paslaugų rezultatus ir efektyvumą bei siūlyti 

paslaugų kokybės gerinimo priemones; 

24.10. pildyti bendruomenės slaugos dokumentus, koreguoti slaugos planą; 

24.11. teikti slaugos paslaugas įvairių amžiaus grupių pacientams, specialiųjų poreikių turintiems, 

lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims; 

24.12. dalyvauti vykdant profilaktines sveikatos programas; 

24.13. savarankiškai ar kartu su pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiu gydytoju teisės 

aktų nustatyta tvarka atlikti kasmetinį moksleivių sveikatos patikrinimą;  

24.14. savarankiškai ar kartu su pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiu gydytoju teisės 

aktų nustatyta tvarka organizuoti ir atlikti vaikų ir suaugusiųjų profilaktinius skiepijimus;  

24.15. atpažinti ir įvertinti nepageidaujamas paciento organizmo reakcijas į paskirtą gydymą ir 

informuoti pacientą gydantį gydytoją; 

24.16. savarankiškai konsultuoti pacientus, jų šeimos narius, bendruomenę slaugos klausimais; 

24.17. organizuoti mokymą ir (ar) savarankiškai mokyti įvairaus amžiaus pacientus, jų šeimos 

narius ir bendruomenę sveikatos stiprinimo, palaikymo, išsaugojimo, lėtinių ligų profilaktikos ir 

valdymo;  

24.18. analizuoti ir vertinti bendruomenės sveikatos rodiklius, teikti siūlymus dėl šių rodiklių 

pagerinimo; 

24.19. bendrauti ir bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros ir (ar) kitas paslaugas 

teikiančiais specialistais organizuojant ir teikiant bendruomenės slaugos paslaugas; 
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24.20. planuoti ir analizuoti savo profesinę veiklą bei rengti profesinės veiklos pranešimus ir 

ataskaitas. 

 

VI. ATSAKOMYBĖ 

 

25. Bendruomenės slaugytojas atsako už savalaikį  licencijuojamos (akušerio) veiklos sąlygų 

laikymąsi patvirtinančio dokumento, kurį išduoda LR Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros 

veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos tarnyba, pateikimą įstaigos administracijai. 

26. Bendruomenės slaugytojas už padarytas klaidas, netinkamą savo funkcijų vykdymą ar 

bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

________________ 

 

      

 

 

 

 


