
 

 

SKELBIAMAS KONKURSAS GALVOS- KAKLO IR ODOS NAVIKŲ CHIRURGIJOS 

SKYRIAUS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PAREIGOMS UŢIMTI 

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Biudžetinė įstaiga Nacionalinis vėžio institutas, įstaigos kodas 

111959420, adresas Santariškių g. 1, Vilnius. 

Pareigos: Galvos-kaklo ir odos navikų skyriaus bendrosios praktikos slaugytojas (darbo laiko 

norma 38 val. per savaitę (1 et.) 

Pareiginės algos koeficientas: nuo 6,40 iki 7,50 (nuo 1158,40 eur iki 1357,50 eur neatskaičius 

mokesčių), kuris priklauso nuo profesinio darbo stažo ir išsilavinimo. Taip pat priėmimo į darbą 

metu darbuotojui nustatoma ne didesnė kaip 20 procentų jo pareiginės algos kintamoji dalis iki 

darbuotojo kasmetinės veiklos vertinimo. 

 

Dėl šsamesnės informacijos galite kreiptis tel. (8-5) 2746469 ir gyvenimo aprašymus prašome 

siųsti Svetlanai Krasauskienei el. paštu svetlana.krasauskiene@nvi.lt. 

 

NACIONALINIS VĖŢIO INSTITUTAS 
 

 

TVIRTINU 

Nacionalinio vėžio  instituto 

direktoriaus pavaduotojas klinikai 

__________________________ 
                                                (parašas) 

__________________________ 

                                             (vardas ir pavardė) 

 

GALVOS- KAKLO IR ODOS NAVIKŲ CHIRURGIJOS SKYRIAUS 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO 

______________ 

PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

2022 -   -        Nr. 

Vilnius 

 

 

I SKYRIUS 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1. Nacionalinio vėžio instituto (toliau - NVI) bendrosios praktikos slaugytojo pareigybė 

priskiriama specialistų pareigybių grupei 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Bendrosios praktikos slaugytojas tiesiogiai pavaldus Galvos - kaklo ir odos navikų 

chirurgijos skyriaus vyresniajam slaugos administratoriui.  

4. Bendrosios praktikos slaugytojas vydydamas darbo funkcijas, laikosi NVI darbuotojų 

elgesio kodekso, vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovaujasi pareiginiais nuostatais, NVI 

direktoriaus įsakymais, patvirtintomis procedūromis, tvarkomis, taisyklėmis, kokybės vadybos 

sistemos dokumentais, medicinos higienos normomis ir kitais norminio pobūdžio teisės aktais bei 

galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, laikosi darbo saugos, priešgaisrinės, elektrosaugos 

reikalavimų, žino veiksmus ekstremalių situacijų atvejais. 
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II SKYRIUS 

DARBUOTOJAS, EINANTIS ŠIAS PAREIGAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUS 

REIKALAVIMUS  

 

 5. Į šias pareigas gali būti skiriama darbuotoja, atitinkanti bendrosios praktikos slaugytojos 

reikalavimus: turinti aukštąjį išsilavinimą, įgijusi bendrosios praktikos slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją arba jos įgytas išsilavinimas teisės aktų nustatyta tvarka prilyginamas bendrosios 

praktikos slaugytojos profesinei kvalifikacijai, turinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika 

bei turinti bendravimo su žmonėmis gebėjimų, iniciatyvi, atsakinga, veikli. 

6. Bendrosios praktikos slaugytojos profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir 

įgūdžiai, kuriuos ji įgyja bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją suteikiančių studijų 

metu bei nuolat tobulindama įgytą profesinę kvalifikaciją, atsižvelgdama į nuolatinę slaugos mokslo 

ir praktikos pažangą. 

 7. Bendrosios praktikos slaugytoja turi žinoti: 

              7.1. slaugos procesą, slaugos modelius, asmens sveikatos priežiūros specialistų komandinio 

darbo ir komandos formavimo principus, vaistų farmakokinetikos ir farmakodinamikos pagrindus, 

vaistų laikymo taisykles ir vartojimo būdus, higienos normų reikalavimus, medicinos prietaisų 

veikimo ir valdymo principus. 

 7.2. Bendrosios praktikos slaugytoja turi išmanyti profesinės etikos nuostatas, 

specializuotos slaugos principus, skausmo valdymo principus, dietetikos principus. 

  7.3. Turi gebėti nustatyti įvairaus amžiaus asmenų slaugos poreikius, sudaryti individualų 

slaugos planą ir jį koreguoti, atlikti slaugos veiksmus. 

              7.4. Turi išmanyti  asmens duomenų tvarkymo principus. 

 

 

III  SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS 

 

 8. Bendrosios praktikos slaugytoja organizuoja kokybišką pacientų slaugą, apimančią 

sveikatos būklės įvertinimą, slaugos planavimą, slaugos veiksmų atlikimą ir slaugos rezultatų 

vertinimą.  

 9. Užtikrina ir atlieka kokybišką pacientų slaugą ir priežiūrą, vadovaudamasi galiojančia 

Lietuvos medicinos norma MN 28 - 2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“. 

 10. Bendrosios praktikos slaugytoja privalo: 

 10.1.  versdamasi slaugos praktika laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų; 

 10.2.  pagal kompetenciją teikti būtinąją medicinos pagalbą; 

 10.3.  teikti kokybiškas slaugos paslaugas; 

 10.4. tvarkyti slaugos dokumentaciją, teikti statistikos bei kitus privalomosios 

atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

 10.5. laikytis įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vykdyti saugos darbe taisyklių ir 

medicinos higienos normų reikalavimus; 

 10.6. laikytis slaugos profesinės etikos principų, konfidencialumo, gerbti pacientų teises ir 

jų nepažeisti. 

 11. Pastebėjusi kito sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą, nedelsdama turi 

informuoti tą klaidą padariusį asmenį ir jo tiesioginį vadovą. 

 12. Teikia informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 13. Tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 14. Renka ir rūšiuoja medicinines atliekas pagal infekcijų kontrolės reikalavimus. 
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 15. Naudoja medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius 

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

prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos“ aprašu. 

        16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius 

vyresniojo slaugos administratoriaus pavedimus. 

     17. Bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

 18. Gauti darbui būtiną informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 19. Turėti saugias ir sveikas darbo sąlygas.  

 20. Tęsti studijas, persikvalifikuoti. 

 21. Dalyvauti slaugos mokslinėje tiriamojoje ir pedagoginėje veikloje. 

 22. Teikti pasiūlymus, kaip gerinti darbo sąlygas slaugos paslaugų kokybei užtikrinti. 

 23. Turi ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių. 

 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

 24. Atsakinga už pacientų slaugos poreikių nustatymą, slaugos organizavimą, 

įgyvendinimą, slaugos rezultatų vertinimą, slaugos proceso tęstinumą bei dokumentavimą. 

 25. Atsako už darbo metu patikėtas medicinines priemones bei kitas vertybes, jų racionalų 

ir saugų panaudojimą. 

 26. Atsako už funkcijų vykdymą užtikrinant veiksmų atitiktį asmens duomenų tvarkymo 

principams. 

             27. Bendrosios praktikos slaugytoja už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jai priskirtų 

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

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

       ____________________________ 

 

 
Susipažinau ir sutinku 

___________________________  
(parašas) 

___________________________ 
(vardas ir pavardė) 

___________________________ 
(data)                                                                                                                         


