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KALVARIJOS GLOBOS IR UZIMTUMO CENTRO DIENOS GLOBOS NAMU
PADALINIO MASAZUOTOJO PAR.E,IGYBES APRASYMAS
I. SKYRIUS
PAREIGYBE
1. Pareigq pavadinimas: Kalvarijos globos ir uZimtumo centro Dienos globos namrl
padalinio masaZuotojas.
2. Pareigyb6s grup6: specialistas.
3. Pareigyb6s lygis - B.
4. Pareigyb6s paskirtis pagal igy{4 profesing kvalifikacij4 ir nustary,tq profesinE
kompetencij4 atlikti masaZ4, siekiant gr4zinti sveikat4, jq palaikyti bei stiprinti organizmq.
5. Pareirybds pavaldumas: masaZuotojas tiesiogiai pavaldus padalinio vedejui
socialiniam darbui.

-

II. SKYRIUS
SPECIALUS REIKALAVIMAI MASAZUOTOJUI
6. MasaZuotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos medicinos norm4
MN 28:2011 ,,Bendrosios praktikos slaugytojas. Teises, pareigos, kompetencija ir atsakomybe" ir
kitais norminiais teises aktais, Kalvarijos savivaldybes tarybos sprendimais, Kalvarijos globos ir
uZimtumo centro direktoriaus isakymais taip pat Lietuvos socialiniq darbuotojq etikos kodeksu ir
Siuo pareigybes apra5ymu.
7. MasaZuotojas turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. turi bflti igijgs formaliq masaZuotojo profesing kvalifikacij4 bei tureti galiojandiq
bendrosios slaugos praktikos licencij4. MasaZuotojas yra fizines medicinos ir reabilitacijos
specialistas;

7.2.
7.3.
7 .4.
7 .5.

Linoli sveikatos prieZilr4 reglamentuojandius

teises aktus;
Zinoti Zmogaus anatomijos, fiziologijos pagrindus;
Linoti masaZo rlSis, jq atlikimo ypatumus;
Linoli ligas, kurioms esant negalima atlikti masaZo ir jo poveiki sveikam ir sergandiam

Zmogui;
.6. Linoti valstybing lietuviq kalbE;
7.7. gebdti naudotis biuro iranga bei vatdyti kompiuterizuotas informacines sistemas,
informacines technologijas, moketi dirbti kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Intemet
7

Explorer.

III. SKYRIUS
MASAZUOTOJO FUNKCIJOS
8. MasaZuotojo lunkcijos:

8.1. esant indikacijq, suteikus ambulatoring pagatbq, asmenis nukreipti pas
Syd)4oj?;

Seimos

2

8.2. laiku, tinkamai ir teisingai atlikti masazo procedtras, paai5kinant socialiniq paslaugq
gavejui atlikimo biidus, pasiruo5im4, galimas komplikacijas, stebeti asmens savijaut4 prie5 ir po
masaZo procediirq;
8.3. masaZo procediiras atlikti naudojant vienkaltines paklodes, po kiekvienos procediiros
masaZo stal4 dezinfekuoti vadovaujantis Centro direktoriaus patvirtintu Aplinkos (patalpq, daiktq,
irenginiq) paviriiq higienos plano ir valymo, dezinfekcijos proced[ros apra5ymu;
8.4. pildyti Centro direktoriaus isakymu patvirtintq bei kit4 reikaling4 dokumentacij4;
8.5. teikti pirm4i4 ir skubiq medicining pagalb4 savo kompetencijos ribose, tinkamai
reaguoti i gyvybei pavojingas organizmo biikles;
8.6. prireikus kviesti specialiqsias tamybas bei imtis neatideliotinq priemoniq, informuoti
Seimos gydytoj4, padalinio vadovq socialiniam darbui;
8.7. laikytis darbo, vidaus tvarkos taisykliq;
8.8. vykdyti saugos ir sveikatos instrukcijq reikalavimus;
8.9. laikytis profesines etikos reikalavimq;
8.10. teikti informacij4 apie socialin6s paslaugos gav6jo sveikatq Lietuvos Respublikos
teises aktq nustaq/ta tvarka;
8.1 L darbe vykdyti asmens higienos reikalavimus;
8.12. pastebejus kito darbuotojo, teikiandio socialines paslaugas, klaid4 atliekant
procediiras, paduodant vaistud, maist4, nedelsiant informuoti tq klaidq padariusi darbuotoj4 ir
padalinio vadov4 socialiniam darbui;
8.13. dirbti komandoje, bendradarbiauti su kitomis institucijomis;
8.14. naudoti medicinos prietaisq saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkandius
medicinos prietaisus, kurie instaliuojami, naudojami ir priZiiirimi vadovaujantis Medicinos prietaisq
instaliavimo, naudojimo ir prieZiiiros tvarkos apra5u;
8.15. igyvendinti, vykdyti bei uZtikrinti: kokybes vadybos sistem4; infekcijq konrrolg;
medicininiq atliekq tvarkym4 ir Salinim4; medicinos prietaisq registravimq, duomenq pateikim4,
naudojim4 ir prieZiurq; nepageidaujamq ivykiq registracij4 bei dokumentq ir informacijos pateikim4
atitinkamoms institucijoms; neatitikdiq regishavim4;
8.16. ginti ir gerbti Kalvarijos globos ir uZimtumo centro interesus ir ger4 vard4;
8.17. tobulinti profesing kvalifikacij4 teises aktq nustatyta tvarka.
8.18. sudaryti, dalyvaujant rryr. vir6jui, perspektyvinius meniu, kasdienini valgiaraSti bei
pateikti Cenho direktoriui tvirtinti;
8.19. paruoSti technologines maisto gamybos korteles;
8.20. sudaryi Dienos globos namq asmenq valgiara5dius-reikalavimus.
9. NeZinodamas, nesuprasdamas visq savo pareigq, darbo funkcijq ar kai kuriq jam
pavesto darbo atlikimo detaliq, abejodamas 5iq aplinkybiq Zinojimu, privalo kreiptis i padalinio
vedej4 socialiniam darbui, jam neesant Centro direktoriq ir praili atitinkamq iSai5kinimq,
instrukcijq.
10. Be Siame pareigybes apraSyme i5vardytq pareigq, masaZuotojas vykdo ir kitus Zodinius
bei raSltinius su pareigybe susijusius Centro direktoriaus bei padalinio vedejo socialiniam darbui
nurodymus.
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L MasaZuotojas atsako

uZ:

L 1. tinkarn4 darbo laiko naudojim4 ir darbo drausmes paZeidimus;
11.2. Lal4 padaryt4 klientui ar istaigai del savo kaltes ar neatsargumo;
1

I 1.3. profesines

kvalifikacijos kelim4;
1 1 .4. nustaty'tos kompetencijos ar
fgaliojimq vir5ijim4;
11.5. Lietuvos Respublikos istatymq, norminiq teisEs aktq, darbuotojq saugos ir sveikatos,
prieigaisrinds saugos, elektrosaugos reikalavimq laikym4si;.
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12. UZ paslaugos gavdjams padaryt4 Zalq, aplaidum4, netinkam4 pareigq vykdym4,
kompetencijos vir5ijim4 masaZuotojas atsako Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
13. MasaZuotojas isipareigoja neatskleisti ZodZiu, ra5tu ar kitokiu biidu tretiesiems
asmenims jokios dalykines, finansines bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo
supaZindintas arba ji tapo jam prieinama ir Zinoma dirbant Centre, iSskyrus tuos atvejus, kai tokiq
informacij4 atskleisti ji ipareigoja istatymai.
V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Pareigybes apra5ymas gali bnti keidiamas ddl istatymq
darbo organizavimo pertvarkl,rnq.

SusipaZinau ir sutinku:
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