PATVIRTINTA
Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus
2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-238

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO KINEZITERAPEUTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1.

Sveikatos priežiūros

padalinio

kineziterapeutas

(toliau ir darbuotojas, ir

kineziterapeutas) yra Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų (toliau – globos namai)
specialistų grupės darbuotojas.
2.

Pareigybės lygis – A2.

3.

Pareigybės paskirtis: dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, glaudžiai

bendradarbiaujant su Socialinio darbo padalinio bei kitų padalinių darbuotojais.
4.

Kineziterapeutas tiesiogiai pavaldus Sveikatos priežiūros padalinio vadovui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų
studijų srities išsilavinimą ir kineziterapeuto kvalifikaciją.
5.2. gebėti veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais,
Lietuvos medicinos norma MN 124:2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir
atsakomybė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 5 d.
įsakymu Nr. V-184 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 124:2016 „Kineziterapeutas. teisės,
pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo", globos namų nuostatais.
5.3. turėti ir naudoti spaudą, kurio suteikimas ir panaudojimas nustatytas Numerio sveikatos
specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui
suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.
5.4. taikyti praktikoje tik Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintus tyrimo, diagnostikos
ir gydymo metodus bei išmanyti:
5.4.1. žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, biomechaniką, kineziologiją;
5.4.2. kineziterapijos poveikį senyvo amžiaus žmogaus organizmui ir judesių valdymą;
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5.4.3. ergonomikos ir reabilitacijos principus;
5.4.4. fizinių pratimų poveikį sveikam ir sergančiam organizmui ir jų atlikimo principus;
5.4.5. fiziologinius, patologinius struktūrinius ir funkcinius pokyčius, kurie gali turėti įtakos
paciento sveikatos būklei ir kineziterapijos eigai;
5.4.6. sveikos gyvensenos principus;
5.4.7. pirmosios medicinos pagalbos teikimo pagrindus;
5.4.8. masažo pagrindus;
5.5. mokėti naudotis teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisais; užtikrinti,
kad medicinos prietaisai būtų naudojami teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su
medicinos prietaisais pateikta informacija;
5.6. žinoti etikos ir deontologijos principus, gerbti asmenų teises ir jų nepažeisti;
5.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, ne mažiau nei 2 m. vairavimo patirtį ir
vairuoti įvairias transporto priemones priskirtas B klasės kategorijai;
5.8. žinoti ir mokėti taikyti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės apsaugos ir higienos
normų reikalavimus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Kineziterapeuto pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. renka, analizuoja ir kritiškai vertina su gyventojų sveikatos būkle susijusią informaciją;
6.2. įvertina ir dokumentuoja tyrimo rezultatus bei nustato kineziterapijos poreikį;
6.3. nustato kineziterapinę diagnozę ir prognozę;
6.4. sudaro kineziterapijos planą ir programą;
6.5. atlieka individualias ir grupines kineziterapijos procedūras;
6.6. pagal kompetenciją įvertina pasikeitusią gyventojo sveikatos būklę ir keičia ar nutraukia
kineziterapiją (procedūrą), vertina jos efektyvumą ir tinkamai tai dokumentuoja;
6.7. vertina:
6.7.1. kompensacinių ir ortopedinių (pagalbinių) priemonių poreikį;
6.7.2. techninės pagalbos priemonių poreikį;
6.8. vertina ir matuoja:
6.8.1. antropometrinius duomenis;
6.8.2. kraujo spaudimą, širdies susitraukimų dažnį ir ritmą;
6.8.3. kvėpavimo dažnį, ritmą ir garsą;
6.8.4. skausmą;
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6.8.5. judesių amplitudes;
6.8.6. raumenų būklę (apimtį, ilgį, jėgą, ištvermę, koordinaciją, įtempimą, tonusą);
6.8.7. statinę ir dinaminę laikyseną;
6.8.8. statinę ir dinaminę pusiausvyrą;
6.8.9. koordinaciją, judesių valdymą;
6.8.10. eiseną;
6.8.11. funkcinį savarankiškumą;
6.9. taiko ir (ar) atlieka:
6.9.1. gydymą padėtimi;
6.9.2. gydomuosius pratimus (be/su įrankiais, be/ ant/su prietaisais);
6.9.3. masažą;
6.10. parenka ir pritaiko:
6.10.1. judėjimo technines pagalbos priemones;
6.10.2. ortopedijos technines priemones;
6.11. teikia pirmąją medicinos pagalbą;
6.12. informuoja globos namų gyventojus apie pasiektus ir laukiamus rezultatus;
6.13. konsultuoja kineziterapijos klausimais slaugos specialistus;
6.14. kompleksiškai taiko aktyvias ir pasyvias kineziterapijos, ergoterapijos, masažo,
fizioterapijos priemones bei natūralius gamtinius veiksnius;
6.15. supažindina globos namų gyventojus su reikiamomis techninės pagalbos priemonėmis
ir jų naudojimu;
6.16.dalyvauja rengiant kineziterapijos proceso procedūrų aprašus, veda procedūrų apskaitą,
tvarko kitus veiklos dokumentus;
6.17. dirba savarankiškai ir bendradarbiauja komandoje su kitais specialistais;
6.18. vykdo Sveikatos priežiūros padalinio vadovo pavestus nurodymus bei pavedimus,
susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu gyventojams, neviršijant savo kompetencijos.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Kineziterapeuto pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
7.1. globos namų gyventojui teikiamų sveikatos priežiūros (kineziterapijos procedūrų)
kokybę;
7.2. medicininės dokumentacijos, susijusios su kineziterapijos proceso procedūromis,
tvarkymą bei saugojimą;
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7.3. priemonių, reikalingų gyventojų kineziterapijos procedūrų atlikimui, priežiūrą;
7.4. darbo vietoje esančio inventoriaus teisingą eksploataciją;
7.5. už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos
reikalavimų pažeidimą, taip pat už kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
__________________________________________

