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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pareigybės pavadinimas – kineziterapeutas.
2. Pareigybės grupė – specialistas.
3. Pareigybės lygis – A2.
4. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir kontroliuoti gyventojams teikiamas kineziterapijos
paslaugas.
5. Pareigybės darbo sritis – aktyvios kineziterapijos (sąmoningas, valingas ir aktyvus ligonio
dalyvavimas gydymo procese) organizavimas ir jos įgyvendinimas.
6. Kineziterapeutas vadovaujasi Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 5 dienos
įsakymu Nr.V-184 patvirtinta Lietuvos medicinos norma 124:2004 „Kineziterapeutas. Teisės,
pareigos kompetencija ir atsakomybė“, Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais,
Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais slaugą, globos namų nuostatais, direktoriuas įsakymais,
vidaus darbo ir medicininės reabilitacijos padalinio tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu.
7. Pareigybės pavaldumas: kineziterapeutas tiesiogiai pavaldus sveikatos priežiūros padalinio
vadovui.
8. Kineziterapeutą skiria pareigoms ir atleidžia iš jų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro
rašytinę darbo sutartį globos namų direktorius.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI
9.
Kineziterapeutas privalo turėti:
9.1. Ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
9.2. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis
koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
9.3. kineziterapeuto spaudą.
10. Kineziterapeutas privalo:
10.1. Laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių įstatymų, įstaigos,
kurioje dirba, patvirtintų vidaus dokumentų (darbo reglamentų, tvarkų, diagnostikos, gydymo
procedūrų) ir kitų teisės aktų nuostatų;
10.2. Pagal kompetenciją teikti pirmąją medicinos pagalbą;
10.3. Kokybiškai teikti kineziterapeuto paslaugas pagal kompetenciją;
10.4. Taikyti tik įteisintus Lietuvos Respublikoje tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;
10.5. Naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus, užtikrinti, kad
medicinos prietaisai būtų naudojami teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su
medicinos prietaisais pateikiama informacija;

10.6. Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
10.7. Nepriskirtais kineziterapeuto kompetencijai atvejais siųsti gyventoją konsultuotis ir
gydytis pas atitinkamos srities specialistą;
10.8. Propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos tausojimo priemones;
10.9. Tvarkyti medicininę dokumentaciją ir teikti statistikos ir kitus privalomosios
atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.10. Vykdyti saugos darbe taisyklių ir teisės aktų nustatytų higienos normų reikalavimus;
10.11. Laikytis etikos, gerbti asmenų teises ir jų nepažeisti;
10.12. Paaiškinti kineziterapeuto praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos ministerijos,
teisėsaugos institucijų prašymu;
10.13. Tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
III. FUNKCIJOS
11. Kineziterapeutas privalo vykdyti šias funkcijas:
11.1. Įvertinti gyventojo sveikatos būklę, nustatyti kineziterapinę diagnozę, sudaryti
kineziterapijos planą, programą, surinkti anamnezę ir vertinti:
11.1.1. odos būklę (spalvą, vientisumą);
11.1.2. suvokimą, bendravimą;
11.1.3. kompensacinių ir ortopedinių (pagalbinių) priemonių poreikį;
11.1.4. techninės pagalbos priemonių poreikį;
11.1.5. antropometrinius duomenis;
11.1.6. kraujo spaudimą, širdies susitraukimų dažnį ir ritmą;
11.1.7. kvėpavimo dažnį, ritmą ir garsą;
11.1.8. skausmą;
11.1.9. judesių amplitudes;
11.1.10. raumenų būklę (apimtį, ilgį, jėgą, ištvermę, koordinaciją, įtempimą, tonusą);
11.1.11. statinę ir dinaminę laikyseną;
11.1.12. statinę ir dinaminę pusiausvyrą;
11.1.13. koordinaciją, judesių valdymą;
11.1.14. eiseną;
11.1.15. funkcinį savarankiškumą;
11.1.16. motyvaciją ir savarankiškumą;
11.2. Atlikti:
11.2.1. gydymą padėtimi;
11.2.2. gydomuosius pratimus:
11.2.2.1. pasyvius, pusiau aktyvius, aktyvius, su pasipriešinimu;
11.2.2.2. stabilizavimo;
11.2.2.3. pusiausvyros;
11.2.2.4. koordinacijos;
11.2.2.5. liometrinius;
11.2.2.6. tempimo (statinio, dinaminio, pozicinio);
11.2.2.7. izometrinius, izotoninius, izokinetinius;
11.2.2.8. atpalaidavimo;
11.2.2.9. kvėpavimo;
11.2.2.10. funkcinius;
11.2.2.11. aktyvaus slopinimo;

11.2.2.12. minkštųjų audinių mobilizacijos;
11.2.2.13. stuburo ir sąnarių mobilizacijos;
11.2.3. fizikinius veiksnius:
11.2.3.1. elektros terapiją (elektrinę raumenų stimuliaciją);
11.2.3.2. šalčio terapiją (šalčio paketai; šaldantis aerozolis);
11.2.3.3. šilumos terapiją (sausa šiluma; šiltos pakuotės; parafino vonelės);
11.2.3.4. šviesos terapiją (infraraudonieji spinduliai);
11.2.3.5. garso terapija (ultragarsas).
11.3. Parinkti ir pritaikyti:
11.3.1. judėjimo technines pagalbos priemones;
11.3.2. ortopedijos technines priemones.
11.4. Vykdo direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavestus nurodymus bei pavedimus, atlieka
kitus nenumatytus pavedimus ir užduotis susijusias su globos namų veikla, neviršijant savo
kompetencijos teisės aktų nustatyta tvarka.
____________________________

