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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;
6.6. vadovautis Lietuvos medicinos norma MN 165:2021 „Gydomojo masažo specialistas“.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Masažuotojas privalo  vykdyti šias funkcijas:
7.1. teikti pirmąją medicinos pagalbą;
7.2. pagal savo kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje, ir asmens sveikatos
priežiūros įstaigos, kurioje dirba, licenciją teikti paslaugas ir užtikrinti teikiamų paslaugų
kokybę;



7.3. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais rekomenduoti pacientui kreiptis į atitinkamos srities
asmens sveikatos priežiūros specialistą;
7.4. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo
taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
7.5. taikyti tik mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius darbo metodus ir procedūras;
7.6. naudoti tik teisės aktų, reguliuojančių medicinos priemonių naudojimą, reikalavimus
atitinkančias medicinos priemones, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis. Užtikrinti,
kad medicinos priemonės būtų naudojamos teisės aktų, reguliuojančių medicinos priemonių
naudojimą, nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone pateikiama
informacija;
7.7. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
7.8. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo
priemones;
7.9. laikytis asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės etikos principų, gerbti pacientų
teises ir jų nepažeisti, saugoti profesinę paslaptį ir visą informaciją apie pacientą laikyti
konfidencialia; užtikrinti, kad kitiems asmenims ši informacija būtų atskleista tik Europos
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų saugą, nustatytais
pagrindais ir tvarka;
7.10. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
nustatyta tvarka;
7.11. laikytis specialisto praktiką reguliuojančių teisės aktų;
7.12. tvarkyti specialisto praktikos dokumentus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro nustatyta tvarka;
7.13. paaiškinti specialisto praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;
7.14. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių asmens sveikatos priežiūros
specialisto praktiką, nustatytas pareigas.

IV. KOMPETENCIJA

8. Specialisto kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja baigęs
profesinę kvalifikaciją suteikiančią mokymo programą bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę
kvalifikaciją, atsižvelgdamas į nuolatinę mokslo ir praktikos pažangą, ir kurios yra apibrėžtos
Lietuvos medicinos normoje MN 165:2021 „Gydomojo masažo specialistas“.
9. Specialistas turi gebėti:
9.1. įvertinti masažo indikacijas ir kontraindikacijas;
9.2. pasiruošti specialisto darbo vietą ir darbui reikalingas priemones;
9.3. įvertinti paciento fizinę bei emocinę būklę;
9.4. įvertinti ir paaiškinti masažo poveikį;
9.5. sudaryti masažo veiksmų planą bei savarankiškai atlikti viso kūno ar jo dalių masažą;
9.6. atsižvelgdamas į paciento audinių būklę, amžių, ligos ar sveikatos sutrikimo pobūdį ir jo
eigą, parinkti saugius ir efektyvius masažo būdus;



9.7. stebėti paciento sveikatos būklę masažo metu, atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas
įvertinti ir suteikti pirmąją medicinos pagalbą;
9.8. laikytis higienos reikalavimų;
9.9. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą;
9.10. teikti rekomendacijas sveikatinimo tikslais;
9.11. naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis.

V. ATSAKOMYBĖ

10. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo:
10.1. laikytis darbo, vidaus tvarkos taisyklių;
10.2. vykdyti saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;
10.3. laikytis profesinės etikos reikalavimų;
10.4. darbe vykdyti asmens higienos reikalavimus;
10.5. dirbti komandoje, bendradarbiauti su kitomis institucijomis;
10.6. atsiskaityti už atliekamų paslaugų rezultatus įstaigos vyriausiajam slaugytojui – slaugos

administratoriui.
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