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SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ MASAŽUOTOJO  
 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Masažuotojo (asmens sveikatos priežiūros tarnyba), darbuotojo,  

dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei.   

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Masažuotojo pareigybė reikalinga atlikti moksliškai pagrįstas terapines priemones, 

kurias taikant dozuotai mechaniškai ar refleksiškai, veikiami (fizinis kontaktas rankomis, specialiais 

įrankiais ar aparatais) kūno audiniai, reikiamus gydytojo paskyrimus, palaikyti glaudžius ryšius su 

gyventojais ne tik masažo, bet ir buitiniais klausimais,  rūpintis savo gyventojais, reaguoti į jų 

nusiskundimus. 

4. Pareigybės pavaldumas – masažuotojas pavaldus vyriausiajam slaugytojui.   

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS 
PAREIGAS  (KOMPETENCIJA) 

 
5. Masažuotojas turi turėti masažuotojo profesinę kvalifikaciją ir galiojantį spaudą. 

6. Masažuotojas turi žinoti:  

6.1.  įrodymais pagrįstos medicinos principus; 

6.2. sveikatos teisės pagrindus; 

6.3. sveikatos draudimo pagrindus; 

6.4. medicinos statistikos pagrindus; 

6.5.dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus; 

6.6. asmens duomenų apsaugos principus. 

 7.   Masažuotojas turi išmanyti: 

 7.1. saugos darbe reikalavimus ir ergonomikos principus; 

            7.2. medicinos etikos ir deontologijos pagrindus; 

            7.3. bendruosius sveikatos priežiūros organizavimo principus; 

            7.4. žmogaus anatomijos, fiziologijos ir patologijos pagrindus bei amžiaus ir lyties ypatybes;  

            7.5. masažo poveikį žmogaus organizmui; 

            7.6. fiziologinius, patologinius, struktūrinius ir funkcinius pokyčius, kurie gali  turėti įtakos 

paciento sveikatos būklei ir masažo eigai; 

            7.7. įvairaus amžiaus pacientų psichosocialinės elgsenos ypatumus; 



7.8. masažo pagrindinius, pagalbinius ir papildomus būdus; 

7.9. aseptikos ir antiseptikos pagrindus. 

            7.10. paciento, jo šeimos narių, kitų pacientą prižiūrinčių asmenų mokymo principus, 

informacijos pateikimo principus; 

7.11. sveikos gyvensenos principus; 

            7.12. medicininės reabilitacijos komandos ir komandos narių darbo principus; 

 8. Masažuotojas turi gebėti: 

 8.1. įvertinti masažo indikacijas ir kontraindikacijas; 

            8.2. paruošti masažuotojo darbo vietą ir darbui reikalingas priemones; 

            8.3. įvertinti paciento fizinę bei emocinę būklę; 

            8.4. įvertinti ir paaiškinti masažo poveikį; 

            8.5. sudaryti masažo veiksmų planą bei savarankiškai atlikti viso kūno ar jo dalių masažą  

suaugusiesiems; 

            8.6. atsižvelgdamas į paciento audinių būklę, amžių, ligos ar sveikatos sutrikimo pobūdį ir jo 

eigą, parinkti saugius ir efektyvius masažo būdus; 

            8.7. stebėti paciento sveikatos būklę masažo metu, atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas 

įvertinti ir suteikti pirmąją medicinos pagalbą; 

            8.8. laikytis higienos reikalavimų; 

            8.9. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą; 

            8.10. teikti rekomendacijas sveikatinimo tikslais; 

            8.11. naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis. 

   

III.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

      9. Masažuotojas privalo: 

9.1. teikti pirmąją medicinos pagalbą; 

9.2. pagal savo kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje MN 165:2019 

„Masažuotojas“ ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba, licenciją teikti masažo 

paslaugas ir užtikrinti teikiamų masažo paslaugų kokybę; 

9.3. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais rekomenduoti pacientui kreiptis į atitinkamos 

srities asmens sveikatos priežiūros specialistą; 

9.4. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui 

suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka; 

9.5. taikyti tik mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius masažo metodus ir 

procedūras;  



9.6. naudoti tik teisės aktų, reguliuojančių medicinos priemonių (prietaisų) naudojimą, 

reikalavimus atitinkančias medicinos priemones (prietaisus), išskyrus kituose teisės aktuose 

nustatytas išimtis. Užtikrinti, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų naudojamos teisės aktų, 

reguliuojančių medicinos priemonių (prietaisų) naudojimą, nustatyta tvarka ir vadovaujantis 

gamintojų su medicinos priemone (prietaisu) pateikiama informacija; 

9.7. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais; 

9.8. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo 

priemones; 

9.9. 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; 

9.10. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

nustatyta tvarka; 

9.11. laikytis masažuotojo praktiką reguliuojančių teisės aktų; 

9.12. tvarkyti masažuotojo praktikos dokumentus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro nustatyta tvarka; 

9.13. paaiškinti masažuotojo praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu; 

9.14. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių asmens sveikatos 

priežiūros specialisto praktiką, nustatytas pareigas. 

9.15. rūpintis savo estetine išvaizda, laikytis darbo drausmės; 

9.16.   profilaktiškai tikrintis sveikatą, turėti pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių 

atestavimo pažymėjimus; 

9.17  pasišalinus gyventojui iš globos namų nedelsiant informuoti apie tai vyriausąjį 

socialinį darbuotoją ir direktorių, reikalui esant, organizuoti jo paiešką; 

9.18 vykdyti ir kitus direktoriaus, vyriausiojo slaugytojo, gydytojo pavedimus, susijusius su 

darbine veikla.  

                                              IV. ATSAKOMYBĖ 
 

10. 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. 



11.  Atsako už darbo vietoje esančias materialines vertybes. 

 

                                   __________________________________ 


