
MASAŽUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Masažuotojas priskiriamas specialisto pareigybės grupei. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Formalią masažuotojo profesinę kvalifikaciją patvirtina: 

3.1 profesinio mokymo diplomas, išduotas formalųjį švietimą vykdančio švietimo teikėjo ir 

nurodantis, kad suteikta masažuotojo kvalifikacija; 

3.2 kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmens išsimokslinimas 

ir kvalifikacijos lygis atitinka masažuotojo profesijai keliamus kvalifikacinius reikalavimus; 

4. Masažuotojas – asmuo, įgijęs formalią masažuotojo profesinę kvalifikaciją. Masažuotojas yra 

fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas. 

5. Masažuotoją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, surašo 

rašytinę darbo sutartį įstaigos direktorius. 

6. Masažuotojas vadovaujasi masažuotojo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašu, Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais 

slaugą, globos namų nuostatais, direktoriaus įsakymais, vidaus darbo ir medicininės reabilitacijos 

padalinio tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu. 

7. Masažuotojas tiesiogiai pavaldus medicininės reabilitacijos padalinio vadovui. 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

8. Masažuotojas turi žinoti: 

8.1 specialybės dalykus: anatomijos, fiziologijos ir patologijos pagrindus, higieną, psichologiją, 

farmakologijos pagrindus, klasikinį masažą, segmentinį ir taškinį masažą, vidaus ligas ir masažą, 

chirurgines ligas ir masažą, nervų ligas ir masažą, infekcinių, dermatovenerologinių ligų 

pagrindus, reabilitacijos pagrindus, pirmąją medicinos pagalbą; 

8.2 bendrakultūrinius dalykus: estetiką ir profesinę etiką, kūno kultūrą. 

III. FUNKCIJOS 

9. Masažuotojas turi: 

9.1 įvertinti gyventojo fizinę bei psichikos sveikatos būklę; 

9.2 įvertinti ir paaiškinti masažo poveikį; 

9.3 sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į gyventojo amžiaus ypatumus; 

9.4 savarankiškai atlikti masažą, atsižvelgdamas į masažo atlikimo būdą, lokalizaciją; 



9.5 atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai reaguoti; 

9.6. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą; 

9.7. skleisti profesinę patirtį; 

9.8. bendrauti ir bendradarbiauti su kitais globos namų specialistais; 

9.9. vykdyti prevencinę veiklą. 

10. Masažuotojas privalo: 

10.1. teikti būtinąją medicinos pagalbą; 

10.2. propaguoti sveiką gyvenseną; 

10.3. laikytis masažuotojo profesinės etikos principų, gerbti gyventojų teises ir jų nepažeisti; 

10.4. tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka. 

V. TEISĖS 

11. Masažuotojas turi teisę: 

11.1. reikalauti tinkamų ir saugių darbo sąlygų ir priemonių darbui atlikti; 

11.2. kelti kvalifikaciją; 

11.3. dalyvauti seminaruose, konferencijose, globos namų dalykiniuose pasitarimuose, teikti 

pasiūlymus slaugai ir reabilitacijai tobulinti ir gerinti; 

11.4. vieną kartą metuose profilaktiškai tikrintis sveikatą. 

VI. ATSAKOMYBĖ 

12. Masažuotojas atsako už: 

12.1. tinkamą savo pareigų vykdymą; 

12.2. globos namų vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 

12.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų laikymąsi; 

12.4. profesinės etikos reikalavimų laikymąsi; 

12.5. aseptikos ir antiseptikos reilalavimų laikymąsi; 

12.6. žalą padarytą įstaigai ar gyventojui dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

12.7. informacijos teikimą apie gyventojo sveikatos būklę; 

12.8. kompetencijos viršijimą; 

13. Masažuotojo apranga ir veiksmai neturi kenkti jo paties ir gyventojų sveikatai bei saugumui. 



14. Už savo pareigų netinkamą vykdymą, profesines, etines klaidas, pacientams padarytą žalą, 

masažuotojas atsako globos namų vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 


