PATVIRTINTA
Raseinių socialinių paslaugų centro
direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. V-39
RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Raseinių socialinių paslaugų centro kineziterapeutas. Pareigybės grupė – 3 (specialistai).
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Integralios pagalbos skyriaus
vyresniajam socialiniam darbuotojui ir centro direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1.

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį kineziterapijos

išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2.

turėti suteiktą sveikatos specialisto spaudo numerį;

4.3.

išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius,
Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, Lietuvos medicinos normą MN 124:2004
„Kineziterapeutas“;
4.4.

turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kineziterapijos srityje;

4.5.

gebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbą, pasirinkti darbo metodus, rasti reikiamus

sprendimus;
4.6.

būti pareigingas, atsakingas, sąžiningas, darbštus, gebėti bendrauti;

4.7.

išmanyti tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. teikia kvalifikuotas kineziterapijos paslaugas;
5.2. Bendradarbiauja su kitais asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir
socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais;
5.3. propaguoja sveiką gyvenseną, sveikatos tausojimo priemones;
5.4. laikosi profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
5.5. tobulinasi profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
5.6.

tvarko darbo dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

5.7. Paaiškina kineziterapeuto praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos ministerijos,
teisėsaugos institucijų prašymu;
5.8.

taiko tik įteisintus Lietuvoje fizioterapijos, kineziterapijos metodus;

5.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas pareigas;
5.10. turi žinoti:
a) morfologiją, fiziologiją, patologijos pagrindus, įvairaus amžiaus žmonių
organizmo ypatumus;
b) fizinių pratimų, masažo poveikį sveikam ir sergančiam organizmui;
c) žmogaus fizinių ypatybių grąžinimo ir lavinimo principus;
d) reabilitacijos principus;
e) pagrindinius kineziterapijos tikslus ir uždavinius;
f) fizinių faktorių poveikį žmogaus organizmui;
5.11. išmanyti:
a) žmogaus anatomiją, bendrąją ir specialiąją fiziologiją, patologiją, biomechaniką,
kineziologiją;
b) funkcijų sutrikimų šalinimo ir kompensavimo principus;
c) gydymo judesiu, masažo, fizinės terapijos ir fizioprofilaktikos metodus ir
priemones;
5.12. mokėti:
a) įvertinti paciento fizinį išsivystymą, fizines ypatybes;
b) nustatyti įvairaus amžiaus pacientų toleranciją fiziniam krūviui;
c) sudaryti ir taikyti kineziterapijos programą;
d) įvertinti kineziterapijos programos efektyvumą ir tikslinti jos eigą;
e) savarankiškai vadovauti grupinėms ir individualioms kineziterapijos
procedūroms;

f) pateikti pacientams ir jų artimiesiems metodinius nurodymus, sudaryti
individualias kineziterapijos programas, supažindinti su savikontrolės metodika;
g) suteikti pirmąją pagalbą.
5.13. gebėti:
a) įvertinti paciento fizinį aktyvumą;
b) parinkti metodikas atsižvelgiant į pažeidimo sindromus ir bendrą paciento
sveikatos būklę;
c) informuoti pacientus apie pasiektus ir laukiamus rezultatus;
d) konsultuoti kineziterapijos klausimais medicinos ir kitų sričių specialistus;
e) teikti metodinę pagalbą ir vadovauti kineziterapeuto padėjėjams;
f) konsultuoti hipodinamijos profilaktikos klausimais;
g) kompleksiškai taikyti aktyvias ir pasyvias kineziterapijos ir masažo,
fizioterapijos priemones bei natūralius gamtinius veiksnius;
h) supažindinti pacientus su reikiamomis techninės pagalbos priemonėmis ir jų
naudojimu.
6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
6.1.informacijos, susijusios su centro darbuotojais, konfidencialumą;
6.2. už vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą;
6.3. už jo žinioje esančių dokumentų saugumą ir tvarkingumą;
6.4. už profesinės etikos normų nesilaikymą;
6.5. už saugos ir sveikatos darbe numatytų reikalavimų nesilaikymą;
6.6. už pateiktos informacijos centro direktoriui, skyriams, asmenims teisingumą.
6.7. už centro direktoriui teikiamos informacijos teisingumą;
6.8. už padarytus pažeidimus, vykdant savo veiklą;
6.9.už darbuotojo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;
6.10. už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ar
bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat pareigų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktais
nustatyta tvarka.
________________________

Išrašas

RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ
PAKEITIMO BEI TVIRTINIMO
2020 m. vasario 19 d. Nr. V - 20
Raseiniai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m.
balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-177 patvirtinta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
pareigybių aprašymo metodika, 2019 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-2606,
Raseinių socialinių paslaugų centro 2018 m. sausio 2 d. nuostatų V skyriaus 21.9 p:
1 . P a k e i č i u Raseinių socialinių paslaugų centro pareigybės aprašymus:
1.9. 2019 m. gegužės 28 d. Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu Nr. V-39
patvirtinto kineziterapeuto aprašymo 1 punktą išdėstant jį taip:
„1. Raseinių socialinių paslaugų centro kineziterapeutas. Pareigybės grupė – specialistai.“

Direktorius

Arvydas Spurga

