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VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  

MASAŽUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 7 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės grupė – specialistai. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybė reikalinga užtikrinti pacientų galimybių grąžinimą, palaikymą ar 

sutrikimų kompensavimą tikslinga veikla, siekiant padėti pacientams savarankiškai gyventi, 

atsižvelgiant į jų norus, poreikius bei visuomenės nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos įstatymais bei vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Lietuvos Respublikos 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, Visagino socialinės globos namų direktoriaus 

nurodymais. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus vyr. slaugytojai. 

   

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. Turi būti baigęs, aukštąjį arba aukštesnįjį medicininį išsimokslinimą, ir 

Respublikos mokymo institucijos, turinčios teisę vykdyti masažo pagrindų mokymo programą, 

išduotą specializacijos, kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo programos baigimo  pažymėjimą, 

patvirtinantį, kad  baigta ne trumpesnė kaip 140 val. trukmės masažo pagrindų mokymo programa. 

Užsienyje įgyta masažuotojo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

5.2. Masažuotojas turi žinoti (išmanyti): 

5.2.1. Šalies sveikatos priežiūros politiką, jos naujoves ir programas. 

5.2.2. Pagrindinius sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus. 

5.2.3. Sveikatos priežiūros teorijos ir praktikos pagrindus. 

5.2.4. Sveikos gyvensenos pagrindus. 

5.2.5. Žmogaus anatomiją, fiziologiją ir patologiją, biologines ir socialines ligų priežastis. 

5.2.6. Sveiko žmogaus ir ligonio psichologiją. 

5.2.7. Higienos reikalavimus. 

5.2.8. Sugebėti atlikti masažo procedūras, išmanyti jo etapus, įtakojančius veiksnius, jo 

kokybės kontrolę.  

5.2.9. Sugebėti integruoti ir naudoti medicinos, gamtos, etikos bei socialinių mokslų žinias. 

5.2.10. Sugebėti dirbti operatyviai. 

5.2.11. Organizuoti savo darbą. 

5.2.12. Gebėti dirbti su neįgaliais ir senyvo amžiaus žmonėmis.  

6. Masažuotojo asmeninių savybių privalumas: atsakingumas, pareigingumas, 

sąžiningumas, komunikabilumas, tolerantiškumas, empatiškumas.  

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Teikti globos namų gyventojams pirmines ambulatorines sveikatos priežiūros 

paslaugas (masažo). 

8. Kasdien išklausyti budėjusio sveikatos priežiūros personalo informaciją apie 

gyventojų sveikatą ir pateikti informaciją apie atliekamas masažo procedūras ir jų poveikį paciento 

sveikatai. 
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9. Teikti neatidėliotiną medicininę pagalbą globos namų gyventojams. 

10. Kvalifikuotai atlikti gydytojų paskirtas sauso masažo procedūras. 

11. Savo darbe vadovautis ir taikyti Lietuvoje įteisintas ir pacientui priimtinas masažo 

metodikas. 

12. Atliekant masažo procedūras, paaiškinti kaip jos veikia organizmą, įspėti kaip 

pacientui elgtis prieš procedūrą ir po jos, pastebėti procedūrų sukeltas komplikacijas ir laiku apie tai 

informuoti globos namų gydytoją. 

13. Atlikti individualų masažo procedūrų efektyvumo įvertinimą. 

14. Apie nutrauktų masažo procedūrų atlikimą (atsisakius gyventojui) informuoti 

globos namų gydytoją ir atžymėti procedūrų apskaitos registre. 

15. Atlikti profilaktines masažo procedūras. 

16. Vesti masažo procedūrų apskaitą. Pildyti kitą reikalingą dokumentaciją. 

17. Užtikrinti, kad žinios ir įgūdžiai atitiktų praktikos reikalavimus ir masažo mokslo 

naujoves. 

18. Užtikrinti naudojamo inventoriaus švarą ir dezinfekciją. 

19. Užtikrinti reguliarų procedūroms naudojamos patalynės keitimą masažo kabinete. 

20. Sudaryti ligonių apsilankymų grafikus, kad būtų tolygus jų pasiskirstymas ir 

nesusidarytų eilės. 

21. Gyventojus su ribotomis judėjimo galimybėmis atsivežti į masažo kabinetą padėti 

pasiruošti procedūrai, palydėti atgal į kambarį. Esant būtinybei (slaugomiems pacientams) 

procedūrą atlikti paciento kambaryje. 

22. Mokyti globos namų gyventojus rūpintis savo sveikata, ugdyti sveiką gyvenseną. 

23. Analizuoti ir vertinti darbo su gyventojais rezultatus. 

24. Bendradarbiauti su specialistais sprendžiant gyventojų globos problemas. 

25. Laikytis darbų saugos reikalavimų. 

26. Laikytis asmens higienos reikalavimų. 

27. Globos namų stenduose, skirtuose sveikatos priežiūrai pateikti aktualią informaciją 

apie masažą. 

28. Stebėti pacientų sveikatos, odos būklę, apie pokyčius informuoti globos namų 

gydytoją ar slaugytoją. 

29. Tiksliai ir laiku vykdyti žodinius teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, 

padalinio vadovo pavedimus, susijusius su darbine veikla. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

30.Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

30.1. Masažuotojas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų 

vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

30.2. Už inventoriaus techninį stovį ir saugumą. 

30.3. Už tvarką ir švarą darbo vietoje. 

30.4. Už tikslingą medikamentų naudojimą. 

30.5. Už kokybišką masažo paslaugų teikimą. 

30.6. Masažuotojas įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu pašaliniams 

asmenims dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo 

supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant Visagino socialinės globos namuose. 

 

_________________ 
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