
Namuose teikiamos šios paslaugos: 

1. gydančiam gydytojui raštu paskyrus savarankiškai teikia slaugytojas: 

vaistų suleidimas – injekcijos ir lašelinės infuzijos; 

diagnostinės procedūros: kraujo paėmimas tyrimams, šlapimo paėmimas laboratoriniam 

ištyrimui, išmatų paėmimas laboratoriniam ištyrimui, skreplių paėmimas laboratoriniam 

ištyrimui, elektrokardiogramos (EKG) užrašymas; 

 

2. savarankiškai teikia slaugytojas: 

pragulų ir žaizdų priežiūra; 

dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūra; 

šlapimo pūslės kateterizavimas ir priežiūra; 

rektalinių žvakučių įdėjimas; 

enterinis maitinimas; 

zondų įkišimas (gleivių išsiurbimas); 

drenų priežiūra; 

šlapinimosi reflekso skatinimas; 

vaistų vartojimo administravimas; 

arterinio kraujo spaudimo matavimas; 

pulso skaičiavimas; 

konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais. 

 

3. savarankiškai slaugytojo padėjėjas gali:   
atlikti akių, ausų, nosies higieninę priežiūrą; 

atlikti burnos ertmės (dantų, dantų protezų, liežuvio, gleivinės) higieninę priežiūrą; 

nuprausti pacientą ar padėti pacientams nusiprausti lovoje, vonioje ar duše ir užtikrinti jų saugumą; 

kloti paciento lovą, keisti patalynę; 

padėti pacientui nusirengti ir apsirengti; 

padėti pacientui keisti kūno padėtį lovoje, kėdėje, vežimėlyje, suteikti patogią padėtį; 

bendrauti su pacientu laikantis pagrindinių slaugos principų; 

mokyti pacientą asmens higienos; 

transportuoti pacientą naudojant papildomas priemones; 

matuoti ir registruoti arterinį kraujo spaudimą; 

matuoti ir registruoti kūno temperatūrą; 

pamaitinti pacientą arba padėti pacientui pavalgyti; 

keisti sauskelnes, įklotus ir vienkartines paklodes; 

uždėti kompresus ir pavilgus; 

įtrinti tepalus; 

uždėti  šildyklę ar šaldyklę; 

atlikti antropometrinius matavimus: sverti pacientą, matuoti ūgį, matuoti kitas paciento kūno 

apimtis; 

skaičiuoti ir registruoti paciento pulsą; 

surinkti paprastus bandinius tyrimams (išmatų, šlapimo, skreplių, skrandžio ir kt.), pakuoti ir 

gabenti juos į laboratoriją; 

padėti pacientui judėti pagal slaugytojo, gydytojo ar kineziterapeuto nurodymus; 

skatinti šlapinimosi refleksą; 

atlikti lytinių ir šalinimo organų higieninę priežiūrą; 

parinkti ir paduoti pacientui pakišamuosius indus (basoną, šlapinimosi indą vyrams „antelę“); 



padėti pacientui tualete ir naudojantis tualeto kėde; 

ištuštinti ar pakeisti šlapimo surinktuvus ir pagal kompetenciją registruoti duomenis apie turinio 

kiekį; 

padėti pacientui persikelti į vežimėlį ar kėdę; 

padėti pacientui naudotis judėjimo kompensacinės technikos priemonėmis (vaikštynėmis, lazdomis, 

ramentais, vežimėliu ir kt.); 

vesti pacientą pasivaikščioti arba lydėti jį; 

reguliuoti funkcinę lovą; 

vykdyti kurjerio funkciją; 

padėti pacientui atlikti galvos plaukų higieninę priežiūrą, šukuoti, pinti, rišti, segti plaukus; 

atlikti rankų ir kojų nagų priežiūrą; 

skusti barzdą; 

paimti tepinėlį iš nosies landos priekinės dalies; 

 


