
KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

8. Asmuo pretenduojantis užimti kineziterapeuto pareigas turi atitikti šiuos kvalifikacinius 

reikalavimus: 

8.1. būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs kineziterapeuto profesinę 

kvalifikaciją, turėti spaudo numerį; 

8.2. asmuo, kuris teikė kineziterapijos paslaugas iki 2021 m. sausio 1 d., licenciją privalo įgyti iki 

2022  m. gruodžio 31 d., o asmuo, kuris įgijo kineziterapeuto kvalifikaciją po 2021 m. sausio 1 d.   

licenciją privalo pateikti prieš įsidarbindamas įstaigoje; 

8.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus 

teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius; 

8.4. turėti visas kompetencijas nurodytas Lietuvos medicinos normoje MN 124:2016 

„Kineziterapeutas“; 

8.5. mokėti spausdinti, dirbti kompiuteriu („ Microsoft Office“, „Microsoft Outlook‘, “Microsoft 

Internet Explorer“), naudotis įstaigos technine įranga; 

8.6. planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti individualiai ir komandoje, vertinti veiklos efektyvumą; 

8.7. būti susipažinusiam su naujomis darbo metodikomis, metodais bei kineziterapijos naujovėmis. 

 

                                           IV. FUNKCIJOS 

9. Kineziterapeutas vykdo šias funkcijas: 

9.1. teikia kvalifikuotas kineziterapijos paslaugas slaugos namų gyventojams; 

9.2. suteikia būtinąją medicininę pagalbą savo kompetencijos ribose; 

         9.3. bendradarbiauja su asmens sveikatos priežiūros, slaugos specialistais, socialiniais darbuotojais, 

teikiamų paslaugų kokybės klausimais; 

          9.4. propaguoja sveiką gyvenseną, sveikatos tausojimo priemones; 

          9.5. mokina naudotis ortopedijos techninėmis priemonėmis; 

          9.6. atlieka individualias ir grupines kineziterapijos procedūras; 

          9.7. nustato techninių pagalbos priemonių poreikį slaugos namų gyventojams; 

          9.8. veda atliktų procedūrų registrą, darbo ataskaitas; 

          9.9. seka slaugos namų gyventojų fizinės sveikatos būklę, esant pokyčiams informuoja vyresniąją 

slaugytoją; 

          9.10. žino fizinių pratimų, masažo poveikį sveikam ir sergančiam organizmui, žmogaus fizinių 

ypatybių grąžinimo ir lavinimo principus, reabilitacijos principus; 

          9.11. pagal kompetenciją įvertinti pasikeitusią gyventojo sveikatos būklę ir keisti ar nutraukti 

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

            10.  Kineziterapeutas procedūros metu pagal kompetenciją turi gebėti: 

            10.1. surinkti anamnezę, kurią sudaro demografiniai duomenys; socialiniai duomenys  (užimtumas; 

gyvenamoji aplinka); 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. 

10.1.1 vertinti: 

10.1.2. odos būklę (spalvą, vientisumą); 



10.1.3 suvokimą, bendravimą; 

10.2. vertinti ir matuoti: 

10.2.1. antropometrinius duomenis; 

10.2.2. kraujo spaudimą, širdies susitraukimų dažnį ir ritmą; 

10.2.3. kvėpavimo dažnį, ritmą ir garsą; 

10.2.4. skausmą; 

10.2.5. judesių amplitudes; 

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

10.2.7. statinę ir dinaminę laikyseną; 

10.2.8. statinę ir dinaminę pusiausvyrą; 

10.2.9. koordinaciją, judesių valdymą; 

10.2.10. eiseną; 

10.2.11.  funkcinį savarankiškumą;       

10.2.12. ištvermę;  

10.2.13. motyvaciją ir savarankiškumą. 

 


