
JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO BENDROSIOS 

PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I.PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės grupė – Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centro) 

bendrosios praktikos slaugytojo pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga organizuoti Centrą lankančių ugdytinių 

medicininę priežiūrą ir Centro sporto bazių higienos kontrolę. 

4. Bendrosios praktikos slaugytojas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

5. Bendrosios praktikos slaugytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 

28:2011 ,,Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ 

patvirtinimo“, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, sveikos gyvensenos pagrindais, Centro darbo 

tvarkos taisyklėmis. 

 

II. BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJUI KELIAMI SPECIALŪS 

REIKALAVIMAI 

 

6. Bendrosios praktikos slaugytojas turi atlikti šiuos reikalavimus: 

6.1. turėti ne mažesnį kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, 

įgyti iki 1995 metų; 

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įstatymą, žinoti sporto mokymo įstaigų 

bendrųjų nuostatų reikalavimus; 

6.3. žinoti sporto šalių ir kitų sporto bazių higieninių normų reikalavimus; 

6.4. išmanyti vaistų reikalavimo taisykles; 

6.5. gebėti atpažinti ir įvertinti pagrindinius gyvybinių funkcijų sutrikimo požymius; 

6.6. gyvybei pavojingų būklių ir traumų atvejais mokėti suteikti pirmą ir skubią medicinos 

pagalbą; 

6.7. žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus; 

6.8.būti etiškam, pareigingam, atsakingam, komunikabiliam, neturėti žalingų įpročių. 

 

III. BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Bendrosios praktikos slaugytojo funkcijos: 

7.1. teikia pirmąją medicininę pagalbą Centro ugdytiniams treniruočių ir sportinių varžybų 

metu; 

7.2. kontroliuoja, kad treniruotes lankytų tik sveikatą pasitikrinę ugdytiniai; 

7.3. kontroliuoja Centro sporto bazių ir medicinos kabineto higienos priežiūrą, pirmosios 

pagalbos vaistinėlių komplektavimą; 

7.4. aptarnauja varžybas; 

7.5. stebi, kad Centro ugdytiniai treniruočių ir varžybų metu nevartotų draudžiamųjų 

medikamentų ir preparatų bei sveikatai kenksmingų medžiagų, nebūtų apsvaigę nuo narkotinių 

(toksinių) medžiagų, alkoholio, rūkalų; 

7.6. esant poreikiui, dalyvauja Centro administracijos vykdomuose informaciniuose 

pasitarimuose; 

7.7. renka duomenis ir atlieka savo veiklos analizę, teikia ją Centro direktoriui; 

7.8. organizuoja Centro trenerių-sporto mokytojų pirmosios pagalbos užsiėmimus; 

7.9. kontroliuoja Centro darbuotojų sveikatos pasitikrinimą; 



7.10. atlieka kitas nenuolatinio pobūdžio užduotis. 

 

IV. BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

8. Bendrosios praktikos slaugytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

8.2. kvalifikuoja savo pareigų atlikimą; 

8.3. žalą padarytą Centrui dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

8.4. Centro direktoriaus nurodymų tinkamą ir savalaikį vykdymą; 

8.5. tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

8.6. Centrui ir ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) pateiktos informacijos teisingumą. 

9. Už netinkamų funkcijų vykdymą Centro bendrosios praktikos slaugytojas atsako Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

___________________ 


