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PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Kineziterapeuto________________yra __________II grupės pareigybė__________
(pareigybės pavadinimas)
(nurodoma pareigybės grupė)
2. Pareigybės lygis – ______________A __________________________________
(nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė)
3. Pareigybės paskirtis (jei yra): Kineziterapeutas teikia kineziterapijos paslaugas Prūdiškių
socialinės globos namų gyventojams, tikslu atgauti / grąžinti, išlaikyti, palaikyti ir lavinti ne tik optimalią
fizinę funkciją, bet ir optimalų sveikatingumą, fizinį pajėgumą bei gyvenimo pilnatvę / kokybę;
4. Pareigybės pavaldumas (jei yra): kineziterapeutas yra tiesiogiai pavaldus Įstaigos Sveikatos
priežiūros padalinio vadovui;
5. Pareigybė nustatyta darbo savaitės trukmė val: 38 val.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. kineziterapeutas turi būti baigęs aukštąsias medicinos studijas, kurių metu yra įgyjęs profesinę
kvalifikaciją;
6.2. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją verstis
kineziterapeuto praktika pagal kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją;
6.3. teikti globos namų gyventojams profesionalias kineziterapijos paslaugas savarankiškai arba
sveikatos priežiūros, socialinio darbo ir reabilitacijos specialistų komandoje;
6.4. turi gebėti dirbti savarankiškai, reabilitacijos specialistų komandoje, bendradarbiaudamas su
kitais sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais;
6.5. žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, Lietuvos medicinos
normą MN 28:2011 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, Prūdiškių
socialinės globos namų įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis ir savo pareigybės aprašymu;
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka raumenų, nervų, sąnarių ir funkcinių gebėjimų tyrimus, siekiant nustatyti ir įvertinti
gyventojų fizines problemas;
7.2. kartu su gyventojais nustato gydymo uždavinius ir sudaro gydymo programas, jas įgyvendina,
siekiant mažinti fizinį skausmą, stiprinti raumenis, gerinti širdies ir krūtinės ląstos, širdies ir kraujagyslių,
kvėpavimo funkciją, atkurti sąnarių judrumą, gerinti pusiausvyrą ir koordinaciją;
7.3. stebi gyventojų sveikatos būklę, reakciją į gydymą, pildo dokumentaciją;
7.4. padeda gyventojams prisitaikyti prie mažėjančio fizinio pajėgumo, pritaikant kompensacines
priemones;
7.5. bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę ir
visapusišką gyventojų sveikatos būklės priežiūrą;
7.6. sudaro ir įgyvendina profilaktikos programas skirtas padėti išvengti ligų, simptomų, pažeidimų
progresavimo, funkcijos ribotumo ir neįgalumo, kurį gali sukelti ligos, sutrikimai;

IV. ATSAKOMYBĖ
8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tai, kad jam pavestos
užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai, už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų
vykdymą, už įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą, už materialinę žalą,
padarytus dėl savo kaltės ir neatsargumo.

Susipažinau :
__________________________
(Vardas, pavardė)
__________________________
(Parašas, data)

