
 

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

ASMENIUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Fizinės medicinos ir 

ambulatorines medicininės reabilitacijos skyriaus (toliau – Skyrius) kineziterapeuto pareigybė 

reikalinga, kad Poliklinikoje ir/ar Skyriuje būtų užtikrinta pacientų ligų ir traumų prevencija, 

sveikos gyvensenos skatinimas ir mokymas, siekiant vystyti, palaikyti ir (ar) atkurti 

optimalias judėjimo ar kitas funkcines galimybes, kai judėjimas ar kitos funkcijos yra 

pažeistos dėl amžiaus, traumos, ligos ar aplinkos veiksnių; taip pat sveikatos ir fizinės būklės 

grąžinimas, palaikymas, negalios kompensavimas, gydant judesiu ir fizikiniais veiksniais. 

Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vyresniajam slaugytojui, o jo nesant 

direktoriaus įsakymu paskirtam asmeniui. 

Esant darbiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, laikino 

nedarbingumo metu ir panašiais atvejais) Skyriaus kineziterapeutą pavaduoja kitas Skyriaus 

kineziterapeutas. 

Esant darbiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, laikino 

nedarbingumo metu ir panašiais atvejais) šias pareigas einantis darbuotojas pavaduoja kitą 

Skyriaus  kineziterapeutą. 

Šias pareigas einantis darbuotojas Poliklinikoje dirba pagal darbo sutartį. 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

-būti įgijęs  kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją; 

-puikiai mokėti valstybinę kalbą; 

-mokėti bent vieną užsienio kalbą (rusų/lenkų/anglų) – būtų privalumas; 

-mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu (Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer); 

-išmanyti Lietuvos medicinos normą MN 124:2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, 

kompetencija ir atsakomybė“, būti susipažinęs su kitais teisės aktais,  reglamentuojančiais 

asmens sveikatos priežiūrą; 

-turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; 

-gebėti dirbti savarankiškai, reabilitacijos specialistų komandoje, bendradarbiaujant su kitais 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais; 

-turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti 

savo darbą. 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas privalo: 

-taikyti tik įteisintus Lietuvos Respublikoje tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus; 

-naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus;  

-užtikrinti, kad medicinos prietaisai būtų naudojami vadovaujantis gamintojų su medicinos 

prietaisais pateikiama informacija; 

-pastebėjus/nustačius medicinos prietaiso gedimą, pažymėti tam skirtoje formoje ir pranešti 

Skyriaus vyresniajam slaugytojui ar jį pavaduojančiam asmeniui; 

-pabaigus darbą išjungti medicinos prietaisus, apšvietimą, patikrinti ar užsukti vandens čiaupai, 

uždarytos/užrakintos  patalpos, langai; 

-tausoti įstaigos nuosavybę, rūpestingai naudoti organizacinės technikos priemones, laikytis 

nustatytos dokumentų saugojimo tvarkos, įsipareigoti nenaudoti Poliklinikos turto jokiai kitai 

veiklai, išskyrus darbo funkcijų vykdymą; 

-pagal kompetenciją teikti pirmąją medicinos  pagalbą; 

-pagal kompetenciją kokybiškai teikti kineziterapeuto paslaugas; 

-turėti kineziterapeuto spaudą, kurio numeris suteiktas teisės aktų nustatyta tvarka; 

-savo kompetencijos ribose bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais; 

-laiku ir tinkamai atlikti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (toliau – FMR gydytojo) 

paskirtas procedūras. Išaiškinti pacientui, koks procedūrų poveikis organizmui, kokio specialaus 

režimo reikia laikytis prieš procedūrą ir po jos. Stebėti paciento sveikatos būklę procedūrų metu 
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o pastebėjus procedūrų sukeltas komplikacijas apie tai informuoja FMR gydytoją; 

-teikti kineziterapijos paslaugas visų amžiaus grupių pacientams; 

-nepriskirtais kineziterapeuto kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir gydytis pas 

atitinkamos srities specialistą; 

-propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos tausojimo priemones; 

-tinkamai pildyti ir tvarkyti medicininę dokumentaciją bei teikti statistikos ir kitus 

privalomosios atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos ir Poliklinikos teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

-dirbti su Skyriuje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis; 

-registruoti pacientus procedūroms; 

-dirbti pagal iš anksto patvirtintą Poliklinikos direktoriaus darbo grafiką; 

-laikytis Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių; 

-vykdyti saugos darbe taisyklių ir teisės aktų nustatytų higienos normų reikalavimus; 

-laikytis profesinės etikos ir deontologijos principų: mandagiai ir pagarbiai bendrauti su kitais 

Poliklinikos darbuotojais, pacientais ir lankytojais, reikalui esant pagal kompetenciją užtikrinti 

tinkamą informacijos suteikimą, dėti pastangas siekiant išvengti konfliktų, o kilus konfliktinei 

situacijai – ją spręsti dalykiškai, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti; 

-laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių teisės aktų ir Poliklinikos 

direktoriaus įsakymų;  

-tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

-Skyriaus vyresniajam slaugytojui teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl Skyriaus darbo, 

susijusio su jo vykdomomis funkcijomis, gerinimo; 

-tiesioginio vadovo ar Poliklinikos direktoriaus pavedimu vykdyti ir kitas šiuose pareiginiuose 

nuostatuose nenurodytas funkcijas, jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką Poliklinikos 

ir/ar Poliklinikos Skyriaus darbą (už papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos 

priemokos/ priedai, jei tai yra sulygta darbo sutartyje). 

Kineziterapeutas turi žinoti: 

-Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros sistemos struktūrą ir funkcijas; 

-sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus; 

-sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos organizavimo pagrindus; 

-darbo su dokumentais ir raštvedybos pagrindus; 

-Lietuvoje vykdomas prevencines programas ir jų ryšį su sveika gyvensena; 

-pagrindinius sveikatos draudimo principus ir rūšis; 

-naudojimosi informacinėmis duomenų bazėmis būdus; 

-Tarptautinę funkcijų sutrikimų, negalios ir sveikatos klasifikaciją (TFK); 

-ligų, traumų, apsigimimų rizikos veiksnius, priežastis, ligų simptomus bei eigą. 

Kineziterapeutas turi išmanyti: 

-žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, biomechaniką, kineziologiją;  

-žmogaus augimo ir vystymosi bei amžiaus ir lyties ypatumus; 

-kineziterapijos poveikį žmogaus organizmui; 

-ergonomikos principus; 

-fizinių ir fizikinių veiksnių poveikį ir taikymą; 

judesių valdymą; 

-fizinių pratimų atlikimo principus; 

-fiziologinius, patologinius, struktūrinius ir funkcinius pokyčius, kurie gali  turėti įtakos 

paciento sveikatos būklei ir kineziterapijos eigai; 

-įvairaus amžiaus žmonių psichosocialinės elgsenos ypatumus; 

-paciento, jo šeimos narių, kitų pacientą prižiūrinčių asmenų mokymo principus, informacijos 

pateikimo principus; 

-sveikos gyvensenos principus; 

-medicininės reabilitacijos komandos ir komandos narių darbo principus; 

-jutimų ir refleksų vertinimo principus; 

-pirmosios medicinos pagalbos teikimo pagrindus; 

-masažo pagrindus. 

  Kineziterapeutas turi mokėti: 

-rinkti, analizuoti ir kritiškai vertinti su paciento sveikatos būkle susijusią informaciją; 
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-įvertinti ir dokumentuoti tyrimo rezultatus bei nustatyti kineziterapijos mastą; 

-nustatyti kineziterapinę diagnozę ir prognozę; 

-vadovaudamasis informacija apie paciento sveikatos būklę ir nustatytą kineziterapinę 

diagnozę, sudaryti kineziterapijos planą, programą; 

-pagal kompetenciją įvertinti pasikeitusią paciento sveikatos būklę ir keisti ar nutraukti 

kineziterapiją (procedūrą), vertinti jos efektyvumą ir tinkamai tai dokumentuoti; 

-teikti pirmąją medicinos pagalbą; 

-atlikti individualias ir grupines kineziterapijos procedūras. 

-Kineziterapeutas procedūros metu pagal kompetenciją turi gebėti: 

-surinkti anamnezę, kurią sudaro bendra sveikatos būklė (savęs vertinimas, šeimos vertinimas); 

duomenys apie sveikatos įpročius; šeimos istorija (šeimos rizikos veiksniai); ligos istorija; 

esama situacija ir pagrindiniai nusiskundimai; funkcinė būklė ir fizinio aktyvumo lygis; 

medikamentų vartojimas; klinikiniai tyrimai;  

vertinti: 

-odos būklę (spalvą, vientisumą);  

-suvokimą, bendravimą; 

-kompensacinių ir ortopedinių (pagalbinių) priemonių poreikį;  

-techninės pagalbos priemonių poreikį; 

vertinti ir matuoti: 

-antropometrinius duomenis; 

-kraujo spaudimą, širdies susitraukimų dažnį ir ritmą;  

-kvėpavimo dažnį, ritmą ir garsą; 

-skausmą; 

-judesių amplitudes; 

-raumenų būklę (apimtį, ilgį, jėgą, ištvermę, koordinaciją, įtempimą, tonusą); 

-statinę ir dinaminę laikyseną;  

-statinę ir dinaminę pusiausvyrą; 

-koordinaciją, judesių valdymą; 

-eiseną; 

-funkcinį savarankiškumą;   

ištvermę;   

-naujagimių ir kūdikių psichomotorinę bei vaikų motorinę raidą;  

-motyvaciją ir savarankiškumą; 

 taikyti ir (ar) atlikti: 

-gydymą padėtimi;  

-gydomuosius pratimus (be/su įrankiais, be/ant/su prietaisais): 

-pasyvius, pusiau aktyvius, aktyvius, su pasipriešinimu;  

-stabilizavimo;  

-pusiausvyros; 

-koordinacijos;  

-pliometrinius;  

-tempimo (statinio, dinaminio, pozicinio); 

-izometrinius, izotoninius, izokinetinius; 

-atpalaidavimo; 

-kvėpavimo;  

-funkcinius;  

-pratimus vandenyje;  

-propriorecepsinio neuroraumeninio palengvinimo;  

-uždaros ir atviros kinematinės grandinės; 

-aktyvaus slopinimo; 

-minkštųjų audinių mobilizacijos; 

-stuburo ir sąnarių mobilizacijos; 

            -masažą; 

-fizikinius veiksnius: 

-elektros terapiją (elektrinę raumenų stimuliaciją (EMS); transkutaninę nervų -

elektrostimuliaciją (TENS); funkcinę elektrostimuliaciją (FES)); 
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-šalčio terapiją (šalčio paketai; šaldantis aerozolis);  

-šilumos terapiją (sausa šiluma; šiltos pakuotės; parafino vonelės);  

-Šviesos terapiją (infraraudonieji spinduliai; ultravioletiniai spinduliai; matoma šviesa; 

poliarizuota šviesa); 

-garso terapija (ultragarsas); 

-magneto terapiją; 

-hidroterapiją (vonios; baseinas; pulsuojančios vandens srovės); 

-kompresinę terapiją (kompresinis bintavimas; kompresiniai rūbai; teipavimas; 

vasopneumatiniai kompresiniai prietaisai);  

-naudoti gravitacinius, kompresinius prietaisus: vertikalizavimo stovus; inversinius stalus;  

parinkti ir pritaikyti:  

-judėjimo technines pagalbos priemones; 

-ortopedijos technines priemones. 

 

 

      


