
 

                                                                                                  PATVIRTINTA 

                                                                                                  Petro Avižonio regos centro   

                                                                                                  direktoriaus 2017 m. vasario 24 d. 

                                                                                                  įsakymu Nr. V-22 (2020-02-11  

                įsakymo Nr. V-22 redakcija)    

       

  

PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAS 

 

                         1. Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybė  priskiriama 4 pareigybių grupei 

(specialistai). 

                         2. Pareigybės lygis – B. 

                         3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga regą lavinančioms pratyboms regos 

centrą lankantiems ugdytiniams atlikti.      

                         4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus direktoriui. 

 

                        II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

                                  

                        5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

                        5.1. turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo arba bendruomenės slaugytojo 

licenciją; 

                        5.2. žinoti vaikų sveikatos priežiūrą, sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymą 

ugdymo įstaigoje reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei 

kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai; 

                        5.3. gebėti dirbti su medicininiais aparatais, lavinančiais regą, ir juos prižiūrėti: 

                        5.4. išmanyti vaikų regos sutrikimų priežastis ir jų profilaktiką, akių ligas ir regos 

korekcijos būdus; 

                        5.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, 

elektroninių dokumentų rengimo programomis, organizacinės technikos ir komunikacijos 

priemonėmis; 

                       5.6. gebėti dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti. 

 

III SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

                       6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

                       6.1. atlieka centrą lankantiems vaikams regą lavinančias pratybas pagal akių gydytojo 

raštiškus nurodymus: 

                       6.1.1.   akomodacijos rezervų pagal Avetisovą ir Daševskį lavinimą; 

                       6.1.2. divergentinę derakomodaciją, ciklodamiją, fotostimuliaciją; 

                       6.1.3. konvergencijos ir divergencijos rezervų lavinimą; 

                       6.1.4. procedūras ambliotreneriu, muskulotreneriu, sinoptoforu ir makulotesteriu;  

                       6.2. teikia rekomendacijas dėl regos priežiūros pedagogams ir tėvams; 

                       6.3. vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius centro direktoriaus ir priežiūrą 

vykdančių institucijų atstovų nurodymus. 
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IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

                     7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

                     7.1. už norminių dokumentų, reglamentuojančių vaikų sveikatos priežiūrą, sanitarinius-

higieninius reikalavimus vykdymą; 

                    7.2. už centro veiklą reglamentuojančių dokumentų ir centro direktoriaus įsakymų 

vykdymą; 

                    7.3. už pratybų  kortelių pildymą, ugdytinių siuntimą gydytojo konsultacijai; 

                    7.4. už vaikų saugumą procedūrų metu, atvedant vaikus iš grupės ir nuvedant atgal; 

                    7.5. už pirmosios pagalbos suteikimą  nelaimingų atsitikimų atvejais ; 

                    7.6. už medicininės įrangos naudojimą pagal paskirtį, jos saugią eksploataciją; 

                    7.7. už darbo drausmės pažeidimus; 

                    7.10. už tinkamą ir tikslų  pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą. 

 

                                                         ____________________ 

                                       

 


