
MASAŽUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

8. Asmuo pretenduojantis užimti masažuotojo pareigas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

8.1. būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs masažuotojo profesinę kvalifikaciją, 

turintis masažuotojo spaudą; 

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

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

licenciją privalo pateikti prieš įsidarbindamas įstaigoje; 

8.3. išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančius įstatymus, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius masažuotojo profesinės veiklos organizavimą ir vykdymą, darbo santykių 

organizavimą, laikytis darbo vidaus taisyklių, profesinės etikos principų; 

8.4. turėti visas kompetencijas nurodytas Lietuvos medicinos normoje MN 165:2019 

„Masažuotojas“; 

8.5. išmanyti žmogaus anatomijos, fiziologijos ir patologijos pagrindus bei amžiaus ir lyties ypatybes, 

masažo poveikį žmogaus organizmui, fiziologinius, patologinius, struktūrinius ir funkcinius 

pokyčius, kurie gali turėti įtakos gyventojo sveikatos būklei ir masažo eigai, įvairaus amžiaus 

gyventojų psichosocialinės elgsenos ypatumus, masažo pagrindinius, pagalbinius ir papildomus 

būdus, aseptikos ir antiseptikos pagrindus; 

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

Internet Explorer“), naudotis įstaigos technine įranga; 

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

8.8. išmanyti masažo naujoves ir mokėti jas taikyti praktikoje; 

 

IV. FUNKCIJOS 

 

9. Masažuotojas vykdo šias funkcijas: 

9.1. teikia kvalifikuotas masažo procedūras Įstaigos gyventojams; 

9.2. įvertina masažo indikacijas ir kontraindikacijas; 

9.3. paruošia masažuotojo darbo vietą ir darbui reikalingas priemones; 

9.4. įvertina gyventojo fizinę bei emocinę būklę; 

9.5. įvertina ir paaiškina gyventojui masažo poveikį; 

9.6. sudaro masažo planą bei savarankiškai atlieka viso kūno ar jo dalių masažą gyventojams; 

9.7. atsižvelgdamas į gyventojo audinių būklę, amžių, ligos ar sveikatos sutrikimo pobūdį ir jo eigą, 

pasirenka saugius ir efektyvius masažo būdus; 

9.8. stebi gyventojo sveikatos būklę masažo metu, atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti 

ir suteikti pirmąją medicinos pagalbą; 

9.9. laikosi higienos reikalavimų; 

9.10. užtikrina teikiamų procedūrų kokybę ir saugumą; 

9.11. teikia rekomendacijas sveikatinimo tikslais; 

9.12. pildo direktoriaus įsakymu patvirtintą bei kitą reikalingą dokumentaciją. 

 



 

 


