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KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖS
SLAUGOS TARYBOS NUOSTATAI

BENDROJI DALIS
1. Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės (toliau - Ligoninė) slaugos taryba yra
kolegialus patariamasis Ligoninės valdymo organas.
2. Slaugos taryba steigiama Ligoninės direktoriaus įsakymu iš įstaigoje dirbančių slaugytojų.
Slaugos tarybai pirmininkauja Ligoninės vyriausioji slaugytoja.
3. Ligoninės direktorius gali atšaukti slaugos tarybos narius:
3.1. nutraukus darbo sutartį;
3.2. slaugos tarybos narių daugumos prašymu;
3.3. slaugos tarybos pirmininko prašymu;
3.4. kitais atvejais.
4. Slaugos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės
nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais norminiais aktais, Ligoninės įstatais bei
šiais nuostatais.
UŽDAVINIAI
1. Svarstyti pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, siūlyti perspektyvias
pacientų slaugymo kryptis, numatyti jų realizavimo būdus.
2. Analizuoti slaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (tobulinimo) poreikius ir siūlyti įvairias
kvalifikacijos kėlimo (tobulinimo) formas.
3. Rengti ir analizuoti slaugos specialistų profesinio tobulinimo programas (konferencijas,
seminarus, paskaitas)
4. Analizuoti slaugos administravimo problemas ir teikti pasiūlymus Ligoninės vadovybei
slaugos valdymo tobulinimo klausimais.
5. Vertinti slaugos specialistų teikiamų paslaugų kokybę, analizuoti veiklos rezultatus.
6. Analizuoti slaugos dokumentacijos pildymo kokybę, teikti Ligoninės vadovybei
rekomendacijas darbo gerinimui.
7. Inicijuoti ir rengti slaugos specialistų funkcijų, slaugos kokybės standartų aprašymo
projektus.
8. Rengti pasiūlymų projektus mokymo įstaigoms dėl slaugos studentų praktinio mokymo
organizavimo.
9. Teikti pasiūlymus Ligoninės vadovybei, bei dalyvauti svarstant slaugos specialistų krūvių,
darbo užmokesčio klausimus.
10. Analizuoti slaugos priemonių, vaistų racionalų panaudojimą bei apskaitą.
11. Inicijuoti ir organizuoti pacientų apklausą slaugos kokybei vertinti.
VADOVAVIMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI
1. Slaugos taryba sudaroma iš ligoninės slaugos specialistų, turinčių organizacinio ir praktinio
darbo patirtį.

2. Slaugos tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Slaugos tarybos
posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų tarybos narių.
3. Slaugos tarybos nutarimai priimami posėdžio metu susitarimo būdu arba balsų dauguma.
Slaugos tarybos nariai turi lygias teises ir po vieną balsą, esant vienodam balsų skaičiui, lemia
slaugos tarybos pirmininko balsas.
4. Slaugos tarybos sprendimai įforminami slaugos tarybos posėdžių protokoluose, kuriuos
pasirašo pirmininkas ir sekretorius. Sprendimai ir siūlymai pateikiami Ligoninės direktoriui.
Direktoriui nesutikus su pasiūlymais, slaugos taryba turi teisę pateikti siūlymus steigėjui.
TARYBOS NARIŲ TEISĖS
1. Gauti būtiną informaciją apie resursų, susijusių su pacientų gydymu ir slauga, panaudojimą.
2. Dalyvauti Ligoninės valdyme, planuojant resursų poreikį ir skirstymą.
3. Teikti klausimus ir pasiūlymus Ligoninės direktoriui.
4. Stebėti slaugytojų lankomumą kvalifikacijos kėlimo (tobulinimo) konferencijose,
seminaruose ir paskaitose.
5. Susipažinti su slaugos personalo vykdoma veikla bet kuriame Ligoninės padalinyje.
__________________________

