
 

 
 

SLAUGYTOJO PADĖJĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMA 
 

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M44091301, 60 kreditų 

 

Programos kodas  – M44091301, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 kreditų 

 

Kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas 

 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis 

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra 

 

Mokymosi trukmė. 1 metai 

 

Programos paskirtis. Parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti 

kvalifikuotas slaugos paslaugas ir 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. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir 

išgyvenimus. 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. 

 

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais: 

1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai 

1.1. Įvadas į slaugytojo padėjėjo profesiją, 4 kr.;  

1.2. Paciento asmens higienos užtikrinimas ir pagalbos teikimas slaugos specialistui ekstremalių  

būklių metu, 5 kr.;  

1.3. Pagalba maitinant pacientą, 3 kr.; 

1.4. Paciento viso kūno švaros priežiūra, 5 kr.; 

1.5.  Paciento supažindinimas su laikina gyvenamąja aplinka asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje, 4 kr.; 

1.6. Rūpinimasis mirštančiais pacientais bei jų artimaisiais, 3 kr.; 

1.7. Pagalba slaugos specialistui, paruošiant ir atliekant pacientui reabilitacines (fizioterapijos, 

balneologijos, hidroterapijos) procedūras, 2 kr.; 

1.8. Pagalbos teikimas, atliekant procedūras ir slaugant pacientą, vadovaujant slaugos 

specialistui ar savarankiškai, 5 kr.; 



1.9. Paprastų ėminių (kraujo, šlapimo, išmatų, seilių, skreplių ir vėmalų) tyrimams surinkimas, 

pakavimas ir gabenimas į laboratoriją, prižiūrint slaugos specialistui, 4 kr. ; 

1.10. Vemiančio, zonduojamo, drenuojamo paciento priežiūra, kateterio priežiūra ir diurezės 

sekimas, tuštinimosi ir šlapinimosi stebėjimas, prižiūrint slaugos specialistui, 4 kr.; 

1.11. Dezinfekcinių tirpalų gaminimas ir naudojimas, 2 kr.; 

1.12. Infuzijų stebėjimas, prižiūrint slaugos specialistui, slaugos priemonių paruošimas ir 

priežiūra, 2 kr.; 

1.13. Mirusiųjų tvarkymas, prižiūrint slaugos specialistui, 2 kr.; 

1.14. Įvadas į darbo rinką, 8 kr. 

 

2. Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai 

2.1. Pagalba slaugos specialistui stiprinant paciento sveikatą ilgalaikėje slaugoje, 4 kr.; 

2.2. Pagalba rūpinantis moterimi nėštumo, gimdymo bei pogimdyviniu laikotarpiu, 4 kr. 

 

 3. Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai  

3.1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.; 

3.2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 2 kr. 

 

 


