SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS
DARBO APRAŠYMAS
Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti
kvalifikuotas slaugos paslaugas.
Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento
reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.
BŪSIMO DARBO SPECIFIKA.
Intensyvus bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais slaugytojo padėjėjui kelia specifinius fizinius ir
psichinius reikalavimus. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų. Šią
profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti
tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo,
valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti
komandoje.
Slaugytojo padėjėjas galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos
stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės
atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto
klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.
STOJANT Į VŠĮ TELŠIŲ RPMC
Reikalingas išsilavinimas – vidurinis ir turintiems kvalifikaciją, ( mokymosi trukmė – 7-8 mėn.).
Sėkmingai baigę slaugytojo padėjėjo mokymo programą įgysite šias kompetencijas:
Kompetencijos
Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai
Užtikrinti paciento
Išmanyti pagrindinius paciento poreikius. Išmanyti odos, jutimo organų sandarą
asmens higieną.
ir funkcijas. Išmanyti suaugusiojo, vaiko asmens higienos procedūrų principus.
Išmanyti bendruosius pirmosios medicinos pagalbos principus ir pradinio
gaivinimo metodiką. Išmanyti pirmosios pagalbos principus ekstremalių
organizmo būklių metu. Atlikti pacientams (suaugusiam asmeniui, vaikui)
asmens higienos procedūras. Gaivinti suaugusįjį ir vaiką. Teikti pirmąją pagalbą
ekstremalių organizmo būklių metu. Stabdyti kraujavimą. Imobilizuoti pažeistą
kūno dalį. Tvarstyti žaizdas.
Padėti maitinti
Išmanyti valgymo sutrikimus. Išmanyti įvairiomis ligomis sergančių pacientų
pacientą.
mitybos ypatumus. Pamaitinti ir pagirdyti pacientą aktyviuoju būdu. Pamaitinti
ir pagirdyti pacientą pasyviuoju būdu. Teikti pagalbą maitinant pacientą dirbtiniu
būdu.
Prižiūrėti paciento
Išmanyti kvėpavimo ir širdies-kraujagyslių sistemų anatomiją ir fiziologiją bei
viso kūno švarą.
patologiją. Išmanyti virškinimo, šlapimą išskiriančių organų ir endokrininės
sistemų anatomiją ir fiziologiją bei patologiją. Išmanyti maisto virškinimo ir
mitybos fiziologiją bei maisto sudėtį. Išmanyti nervų sistemos ir judėjimo organų
sistemos anatomiją ir fiziologiją bei patologiją, psichikos sutrikimus. Atlikti
širdies ir kraujagyslių sistemos nepakankamumu sergančio paciento asmens
higieną (odos ir kt. organų priežiūrą). Atlikti insultu sergančio paciento asmens
higieną (odos ir kt. organų priežiūrą).
Supažindinti pacientą Išmanyti bendravimo ir bendradarbiavimo principus su pacientu ir jo
su laikina gyvenamąja artimaisiais, tenkinant paciento poreikius. Padėti spręsti įvairias žmogaus
aplinka asmens
kritines situacijas.
sveikatos priežiūros
Bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros komandos nariais
įstaigoje.
taisyklinga lietuvių kalba. Padėti spręsti socialines problemines paciento

Rūpintis mirštančiais
pacientais bei jų
artimaisiais.
Padėti slaugos
specialistui paruošti ir
atlikti pacientui
reabilitacines
procedūras.
Teikti techninę
pagalbą atliekant
procedūras ir slaugant
pacientą.
Surinkti paprastus
ėminius tyrimams,
pakuoti ir gabenti juos
į laboratoriją.

Prižiūrėti vemiantį,
zonduojamą,
drenuojamą pacientą,
prižiūrėti kateterį ir
sekti diurezę, stebėti
tuštinimąsi ir
šlapinimąsi.
Gaminti ir naudoti
dezinfekcinius
tirpalus.

Stebėti infuzijas,
paruošti ir prižiūrėti
slaugos priemones,
kurių reikia slaugos
veiksmams atlikti.

situacijas.
Padėti spręsti asmens priklausomybės problemas.
Išmanyti saugaus paciento kūno padėties keitimo, pakėlimo ir perkėlimo
principus.
Išmanyti paciento drabužių ir lovos baltinių keitimo principus.
Sudaryti sąlygas saugiai ir estetiškai tvarkingai aplinkai.
Saugiai kilnoti pacientą, suteikti kūno padėtį, panaudojant kėlimo įrangą ir
priemones. Padėti pacientui naudoti pagalbines vaikščiojimo priemones.
Naudoti pragulų prevencijos priemones.
Keisti paciento drabužius bei lovos baltinius.
Išmanyti mirštančių pacientų poreikius. Išmanyti paliatyvios komandos darbo
principus. Padėti rūpintis paliatyviais pacientais bei jų artimaisiais. Padėti
prižiūrėti pacientą skausmo sindromo atveju.
Išmanyti etikos ir estetikos principus. Išmanyti reabilitacinių procedūrų
principus. Demonstruoti pagalbos būdus paruošiant ir pacientui atliekant
reabilitacijos (fizioterapijos, balneologijos, hidroterapijos) procedūras.
Naudoti kasdieninę veiklą lengvinančius pagalbos būdus, panaudoti technines
priemones.
Išmanyti slaugos procedūrų principus. Bendrauti su pacientais vadovaujantis
slaugos nuostatomis ir taisyklinga lietuvių kalba. Išmanyti paciento laisvalaikio
praleidimo būdus. Padėti atlikti slaugos procedūras. Padėti atlikti
antropometrinius tyrimus. Padėti pacientui praleisti laisvalaikį.
Išmanyti ėminių (kraujo, šlapimo, išmatų, seilių, skreplių ir vėmalų) rūšis ir
priemonių, reikalingų ėminiams paimti, paruošimo, paciento informavimo ir
paruošimo prieš procedūrą principus bei ėminių gabenimo į laboratorijas
taisykles.
Išmanyti pagalbos principus prižiūrint pacientą, sergantį vidaus organų, nervų
sistemos bei psichikos ligomis. Išmanyti pagalbos principus prižiūrint sergantį
vaiką, gerontologinį bei onkologinį pacientą. Paruošti priemones reikalingas
ėminiams paimti bei paruošti pacientą procedūrai. Gabenti ėminius (kraujo,
šlapimo, išmatų, seilių, skreplių ir vėmalų) į laboratoriją.
Padėti prižiūrėti pacientą, sergantį kvėpavimo ir širdies-kraujagyslių sistemų
ligomis. Padėti prižiūrėti pacientą, sergantį virškinimo ir šlapimą išskiriančių
organų sistemų ligomis. Padėti prižiūrėti pacientą, sergantį nervų ir psichikos
sistemos ligomis.
Padėti prižiūrėti sergantį vaiką. Padėti prižiūrėti gerontologinį bei onkologinį
pacientą
Išmanyti vemiančio, zonduojamo, drenuojamo, kateterizuojamo paciento
priežiūros principus. Išmanyti pacientų priežiūrą priešoperaciniu laikotarpiu.
Išmanyti pacientų priežiūrą pooperaciniu laikotarpiu.
Demonstruoti vemiančio paciento, zondų, drenų, kateterių priežiūrą.
Prižiūrėti pacientą priešoperaciniu periodu.
Prižiūrėti pacientą pooperaciniu periodu.
Prižiūrėti pacientą siekiant išvengti pooperacinių komplikacijų.
Išmanyti aseptikos ir antiseptikos taisykles.
Išmanyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalo darbo saugos ir higienos
reikalavimus. Išmanyti aplinkos paviršių, medicininės įrangos bei slaugos
inventoriaus valymo ir dezinfekcijos principus.
Išmanyti medicininių atliekų rūšiavimo, šalinimo ir dezinfekcijos principus.
Atlikti dezinfekciją.
Rūšiuoti, šalinti ir dezinfekuoti medicinines atliekas.
Išmanyti vaistų vartojimo principus. Išmanyti infuzinių tirpalų vartojimo
principus.
Stebėti veninę infuziją.
Grupuoti priemones slaugos veiksmams atlikti.
Paruošti priemones slaugos veiksmams atlikti.

Išmanyti krikščioniškojo ir kitų religijų laidojimo papročius. Išmanyti kaip elgtis
mirus artimam žmogui. Sutvarkyti mirusįjį.
Formuoti darbinius
Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas.
įgūdžius realioje darbo Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje.
vietoje.
Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.
Tvarkyti mirusiuosius.

Suteikiama profesinė kvalifikacija – SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS
Jūs mokysitės šių modulių: 50 kreditų.
Valstybinis
kodas

Modulio pavadinimas

4091315
Higieninių paciento reikmių tenkinimas
4091316
Rūpinimasis pacientais ir jų artimaisiais
4091317
Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas
4091318
Techninių darbų atlikimas
4000004
Įvadas į darbo rinką
Pastaba. 1 kreditas 27 val.
Baigus mokyklą išduodamas profesinio mokymo diplomas.

LTKS lygis

IV
IV
IV
IV
IV

Apimtis
mokymosi
kreditais
15
15
10
5
5

