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JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ MASAŽUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Masažuotojas priskiriamas specialisto pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – B, kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštosios neuniversitetinės ar jai
prilygintos medicinos mokyklos studijas bei gavęs aukštojo neuniversitetinio ar jam prilyginto
mokslo Masažuotojo specialybės įgijimo diplomą.
3. Pareigybės paskirtis – mechaninio ir refleksinio poveikio žmogaus organizmui priemonių
visuma.
4. Pareigybės darbo sritis – aktyvios kineziterapijos ir masažo (sąmoningas, valingas ir aktyvus
ligonio dalyvavimas gydymo procese) organizavimas ir jos įgyvendinimas.
5. Masažuotojas tiesiogiai pavaldus vyriausiajam slaugytojui – slaugos administratoriui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Įgyta masažuotojo profesinė kvalifikacija arba baigtas formalus teorinis ir praktinis mokymas
(studijas), trunkantis bent dvejus metus, susidedantis iš ne trumpesnio kaip 2900 valandų trukmės
mokymo (studijų), iš kurių ne mažiau kaip 2740 skirta profesijos mokymo dalykams, iš jų ne
mažiau kaip 60 procentų skirta praktiniam profesijos mokymui ir 160 valandų skirta
bendrakultūriniams dalykams;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų Masažuotojo patirtį;
6.3. planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti dietinį maitinimą,
vertinti veiklos efektyvumą, ruošti įsakymus bei kitokio pobūdžio tvarkomuosius dokumentus.
6.4. išmanyti masažo naujoves ir mokėti jas pritaikyti praktikoje;
6.5. išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinės
globos namų direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius medicinos priežiūros
organizavimą, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
III. SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Masažuotojas privalo vykdyti šias funkcijas:
7.1. laiku, tinkamai ir teisingai atlikti gydytojo paskirtas masažo procedūras, paaiškinant socialinių
paslaugų gavėjui ir (ar) jo šeimai atlikimo būdus, pasiruošimą, galimas komplikacijas, stebėti
asmens savijautą prieš ir po masažo procedūrų;
7.2. masažo procedūras atlikti naudojant vienkartines paklodes, po kiekvienos procedūros masažo
stalą dezinfekuoti vadovaujantis įstaigos direktoriaus patvirtintu Aplinkos paviršių higienos plano ir
valymo, dezinfekcijos procedūrų aprašymu;
7.3. pildyti direktoriaus įsakymu patvirtintą bei kitą reikalingą dokumentaciją;
7.4. teikti pirmąją ir skubią medicininę pagalbą savo kompetencijos ribose, tinkamai reaguoti į
gyvybei pavojingas organizmo būkles;
7.5. laikytis darbo, vidaus tvarkos taisyklių;
7.6. vykdyti saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;

7.7. laikytis profesinės etikos reikalavimų;
7.8. darbe vykdyti asmens higienos reikalavimus;
7.9. dirbti komandoje, bendradarbiauti su kitomis institucijomis;
7.10. atsiskaityti už atliekamų paslaugų rezultatus įstaigos vyriausiajam slaugytojui – slaugos
administratoriui.
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