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SLAUGOS TARYBOS DARBO NUOSTATAI 

 

Bendroji dalis 

1. Slaugos tarybos darbo nuostatai reguliuoja Slaugos tarybos veiklos tvarką,  narių atsakomybę 

ir kitus klausimus. 

2. Įstaigos slaugos taryba sudaroma įstaigos direktoriaus įsakymu iš įstaigos padalinių slaugos 

specialistų. Slaugos tarybą sudaro 11 narių. Slaugos tarybos pirmininką ir narius įsakymu skiria 

ir atšaukia įstaigos direktorius.  

3. Už veiklą slaugos taryboje jos nariams neatlyginama. 

4. Slaugos tarybos posėdžius inicijuoja Slaugos tarybos pirmininkas. 

5. Slaugos tarybos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip karta į mėnesį. 

6. Slaugos tarybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.  

7.Slaugos tarybos posėdžiai yra protokoluojami. 

8. Slaugos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, kitais galiojančiais teisės aktais, 

susijusiais su Slaugos tarybos veikla, įstaigos įstatais bei šiais nuostatais. 

9. Slaugos taryba yra įstaigos patariamasis valdymo organas. Slaugos taryba svarstomais 

klausimais teikia  rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus administracijai. 

 

Slaugos tarybos funkcijos 

10. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus. 

11. Analizuoja slaugos personalo kvalifikacijos kėlimo būdus bei poreikį. 

12. Analizuoja slaugos administravimo problemas: 

12.1. slaugytojų ir akušerių darbo kokybę ir klaidas; 

12.2. slaugytojų ir akušerių darbo organizavimo ir veiklos rezultatus atsižvelgiant į statistinius 

ir ekonominius įstaigos duomenis ir rodiklius; 

12.3. slaugytojų ir akušerių medicininės dokumentacijos pildymo kokybės klausimus, 

ir teikia pasiūlymus dėl slaugos valdymo tobulinimo. 

13. Rengia slaugos specialistų funkcijų aprašymų projektus. 

14. Teikia pasiūlymus įstaigos administracijai dėl slaugos paslaugų kokybės gerinimo. 

15. Organizuoja informacinio pobūdžio pasitarimus ar seminarus slaugos vystymo ir kokybės 

klausimais. 

16. Analizuoja slaugos priemonių, medikamentų racionalų panaudojimą bei apskaitą. 

17. Organizuoja slaugos studentų praktiką, teikia pasiūlymus jos tobulinimui. 

 

Slaugos tarybos narių atsakomybė 

 

21.  Už veiklos vykdymo metu padarytus pažeidimus Slaugos tarybos nariai atsako galiojančių 

teisės aktų nustatyta tvarka.  
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