Savanoriškos veiklos organizavimo
ir vykdymo VšĮ Mažeikių ligoninėje
Tvarkos aprašo
Priedas Nr. 5

REIKALAVIMAI SAVANORIUI, ATLIEKANČIAM SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ
VŠĮ MAŽEIKIŲ LIGONINĖJE
1. Savanoris savo veiklą atlieka laisva valia ir neatlygintinai (už savo darbą negauna jokio atlygio
nei iš įstaigos, nei iš pacientų /artimųjų/ personalo).
2. Savanoris turi būti pasiruošęs išklausyti ir priimti įvairias ligonio, bei jo artimųjų emocines
reakcijas, nieko neteisiant, nesmerkiant ir nekritikuojant. Neturėtų palaikyti nei vienos pusės –nei
ligonio, nei jo artimųjų. Bendrauti su visais geranoriškai.
3. Savanoris nesudaro ligonio slaugos planų. Už tai atsakingas ligonį slaugantis bendrosios
praktikos slaugytojas.
4. Savanoris bendraudamas su ligoniu, atsižvelgia į ligonio poreikį bendrauti: nevargina ligonio, jei
šis nenori kalbėti, jaučiasi pavargęs, išsekęs ir pan. Jei ligonis nori, galima jam paskaityti norimą
literatūrą, melstis su juo, kalbėti apie tai, kas ligoniui yra įdomu ir pan.
5. Savanoris gali teikti ligoniui minimalią pagalbą jo slaugoje, tik su slaugos personalo priežiūra:
rengiant, prausiant, maitinant, keičiant patalynę / sauskelnes, palydint į tualetą ir pan.
6. Savanoriai, turintys gydytojo, bendrosios praktikos slaugytojo, slaugytojo padėjėjo,
kineziterapeuto, soc. darbuotojo ar kitą kvalifikaciją, pagalbą ligoniams teikia tik pateikę tai
įrodantį dokumentą ir tik su atitinkamos srities specialistų priežiūra. Savarankiškai sprendimus
priimti draudžiama.
7. Savanoris gali atlikti smulkius ligonio pavedimus, pvz.: parašyti laišką, padėti surinkti telefono
numerį, padėti susitvarkyti palatą ar susidėti daiktus pan.
8. Savanoris negali naudoti stipriai kvepiančios kosmetikos, ateiti apsvaigęs nuo narkotinių ar
psichotropinių medžiagų, iššaukiančiai apsirengęs ir pan.
9. Savanoris pastebėjęs bet kokį ligonio būklės pasikeitimą, ar kitą įtartiną situaciją, skubiai
informuoja apie tai slaugos personalą.
10.Savanoris nesprendžia ligonio /artimųjų/ personalo iškeltų klausimų. Neprimeta savo nuomonės.
11.Savanoris negali apsunkinti ligonio /artimųjų/ personalo savo asmeninėmis problemomis.
12.Savanoris privalo išlaikyti konfidencialią informaciją apie pacientą /artimuosius/ įstaigą.
13.Visi klausimai susiję su savanoriška veikla /iškilusiomis problemomis aptariami su asmeniu,
atsakingu už savanoriškos veiklos organizavimą, kuruojančiu savanorio darbą: teikia informaciją,
konsultuoja, aprūpina minimaliomis priemonėmis savanoriškai veiklai atlikti ir pan.
14.Savanoris gali keisti savo veiklos pobūdį, apie tai suderinęs su kuratoriumi: savanorišką veiklą
galima atlikti ne tik veiklose, susijusiose su ligoniais /artimaisiais, bet ir tvarkant ligoninės patalpas,
teritoriją ir pan.
15.Savanoris laikosi atliekamų darbų saugos ir sveikatos darbe reikalavimų bei įstaigos nustatytų
ligoninės pacientų lankymo ir buvimo ligoninės teritorijoje vidaus tvarkos taisyklių.
16.Savanoris atėjęs į įstaigą savanoriškai veiklai atlikti, kaskart užsiregistruoja į savanorių
registracijos žurnalą ir pasiruošia darbui: persirengia, įsisega identifikacinę kortelę.
17.Savanoris nusprendęs užbaigti savanorišką veiklą, apie tai informuoja kuratorių.
18.Savanoriškų darbų metu savanorio padaryta žala įstaigai /asmenims/atlyginama Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
19.Savanoriui pageidaujant, gali būti išduodamas dokumentas patvirtinantis savanorio atliktą
savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją.
20.Savanoriui pažeidus nustatytus reikalavimus, ligoninė gali atsisakyti savanorio vykdomos
veiklos.

SUSIPAŽINAU:_____________________________
____________
(vardas, pavardė)

___________________
(parašas)

(data)

