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ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS 

2017-04-13 Nr. IV-64 

Šiauliai 

ERGOTERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Šiaulių sanatorinės mokyklos ergoterapeutas yra priskiriamas sveikatos specialistų 

grupei.  

2. Pareigybės lygis: ergoterapeutas priskiriamas A2 lygio pareigybei.  

 

II.SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Ergoterapeutui keliami reikalavimai: 

3.1. ergoterapeuto profesinė kvalifikacija įgyjama aukštojoje mokykloje baigus 

ergoterapijos studijų programą; 

3.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įgijęs ergoterapeuto 

profesinę  kvalifikaciją; 

3.3. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją 

verstis ergoterapeuto praktika pagal ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją; 

3.4. ergoterapeutas verčiasi ergoterapeuto praktika įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos 

asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti ergoterapijos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros 

specialistais turi teikti ir ergoterapeutas. Ergoterapeutas šiose įstaigose teikia ergoterapijos 

paslaugas visų amžiaus grupių pacientams; 

3.5. ergoterapeutas dirba savarankiškai, reabilitacijos specialistų komandoje, 

bendradarbiaudamas su kitais sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas teikiančiais specialistais ; 

3.6. ergoterapeutas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos MN 125:2016 

„Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė “ ir kitais teisės aktais, įstaigos, 

kurioje dirba, įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis, vidaus kokybės vadybos sistemos 

dokumentais ir savo pareigybės aprašymu; 

3.7. turi tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

3.8. dalyvauti pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose, mokslinių draugijų veikloje, 

kur nagrinėjami su profesine kvalifikacija susiję klausimai; 

3.9. dalyvauti mokslinėje tiriamojoje ir pedagoginėje veikloje, taip pat kuriant ir diegiant 

naujas medicinos ir informacines technologijas, ir diegti į praktiką Lietuvos Respublikoje įteisintus 

naujus tyrimo ir gydymo metodus. 

4. Ergoterapeutas  privalo: 

4.1. teikti pirmąją medicinos pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.2. laikytis ergoterapeuto praktiką reglamentuojančių teisės aktų ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos sistemą reglamentuojančių teisės aktų, įstaigos, kurioje dirba, vadovo patvirtintų vidaus 

dokumentų ir kitų teisės aktų nuostatų; 

4.3. kokybiškai teikti ergoterapeuto paslaugas pagal kompetenciją, nurodytą šios Lietuvos 

medicinos normos VII skyriuje; 



4.4. turėti ergoterapeuto spaudą, kurio numeris suteiktas Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

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

4.6. naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus; užtikrinti, kad 

medicinos prietaisai būtų naudojami teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su 

medicinos prietaisais pateikiama informacija; 

4.7. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros, slaugos ir  kitais specialistais; 

4.8. nepriskirtais ergoterapeuto kompetencijai atvejais rekomenduoti pacientui kreiptis į 

atitinkamos srities specialistą; 

4.9. propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos tausojimo priemones; 

4.10. tvarkyti medicininę dokumentaciją ir teikti statistikos ir kitus privalomosios 

atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.11. vykdyti saugos darbe taisyklių ir teisės aktų nustatytus higienos normų reikalavimus; 

4.12. laikytis etikos ir deontologijos principų, gerbti asmenų teises ir jų nepažeisti; 

4.13. gerbti asmens individualumą, kultūrinius įsitikinimus, papročius; 

4.14. paaiškinti ergoterapeuto praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos ministerijos, 

teisėsaugos institucijų prašymu; 

4.15. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas. 

5. Ergoterapeutas turi žinoti: 

5.1. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros sistemos struktūrą ir funkcijas; 

5.2. sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus; 

5.3. sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos organizavimo pagrindus; 

5.4. pagrindinius sveikatos draudimo principus ir rūšis; 

5.5. pagrindinius sveikatos statistikos rodiklius; 

5.6. Lietuvoje vykdomas prevencines programas ir jų ryšį su sveika gyvensena; 

5.7. ligų, traumų, apsigimimų rizikos veiksnius, priežastis, ligų simptomus bei eigą; 

5.8. tarptautinę funkcijų sutrikimo, negalios ir sveikatos klasifikaciją (TFK); 

5.9. ergoterapijos poveikį žmogaus organizmui; 

5.10. ergoterapijos mokslo teoriją, modelius; 

5.11. darbo su dokumentais ir raštvedybos pagrindus; 

5.12. naudojimosi informacinėmis duomenų bazėmis būdus. 

6. Ergoterapeutas turi išmanyti: 

6.1. žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, kineziologiją; 

6.2. fiziologinius, patologinius, struktūrinius ir funkcinius pokyčius, turinčius įtakos 

sveikatos būklei; 

6.3. žmogaus augimo vystymosi ir senėjimo ypatumus skirtinguose gyvenimo etapuose; 

6.4. sveikos gyvensenos, sveikatinimo ir sveikatingumo principus; 

6.5. fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos veiksnius ir jų įtaką sveikatai; 

6.6. asmens veiklos vykdymo ir organizavimo principus; 

6.7. asmens įtraukimo į veiklą ir  apribojimo priežastis; 

6.8. veiklos poveikį asmeniui, grupei, bendruomenei bei aplinkai; 

6.9. veiklos įtaką žmogaus sveikatai ir gyvenimo kokybei; 

6.10. ergoterapijos poveikį didinant asmens gebėjimą dalyvauti veiklose; 

6.11. asmens ir jo šeimos narių bei artimųjų mokymo ir informacijos pateikimo principus; 

6.12. bendravimo ir bendradarbiavimo principus; 

6.13. darbo tarpdisciplininėje specialistų komandoje  principus; 



7. Ergoterapeutas turi mokėti: 

7.1. rinkti, analizuoti ir kritiškai vertinti su asmens sveikatos būkle susijusią informaciją; 

7.2. įvertinti ir dokumentuoti asmens veiklos tyrimo rezultatus ir nustatyti ergoterapijos 

poreikį bei mastą; 

7.3. įvertinus asmens veiklą, sudaryti ergoterapijos planą, programą (tikslas, uždaviniai, 

užsiėmimų dažnis, trukmė) bei parinkti priemones; 

7.4. savo kompetencijos ribose įvertinti pasikeitusią asmens funkcinę būklę bei 

savarankiškumą kasdienėje, darbinėje/profesinėje bei laisvalaikio veikloje, keisti ar nutraukti 

ergoterapiją (užsiėmimą) ir tinkamai tai dokumentuoti; 

7.5. parinkti, pritaikyti ergoterapijos priemones bei įvertinti jų poveikį; 

7.6. mokyti asmenis ir jų artimuosius bei teikti rekomendacijas komandos nariams, kitų 

sričių  specialistams ergoterapijos klausimais; 

8. Ergoterapeutas turi gebėti: 

8.1. vertinti asmens veiklą ir jos poreikį; 

8.2. vertinti su asmeniu susijusius veiksnius, kurie gali turėti įtakos dalyvaujant veiklose; 

8.3. vertinti veiksnius, turinčius įtakos sveikatai ir įtraukimui į veiklą; 

8.4. vertinti  ir modifikuoti fizinę, socialinę ir kultūrinę aplinką, jos poveikį veiklai; 

8.5. vertinti ir lavinti motorinius, pažintinius, socialinius, psichoemocinius, mokymo(si) ir 

vykdomuosius įgūdžius; 

8.6. lavinti asmenų kūrybiškumo įgūdžius; 

8.7. skatinti asmens motyvaciją veiklai; 

8.8. analizuoti ir koreguoti asmenų kasdienio gyvenimo įpročius ir vaidmenis; 

8.9. įvertinti asmens socialinį funkcionavimą; 

8.10. skirti, parinkti ir pritaikyti technines ir medicinos pagalbos priemones ir mokyti 

jomis naudotis; 

8.11. įvertinti ir pritaikyti aplinką universalaus dizaino aspektu; 

8.12. taikyti šilumos ir šalčio terapiją; 

8.13. parinkti, vykdyti, koreguoti ergoterapijos programą bei vertinti jos efektyvumą; 

8.14. parinkti ir naudoti atitinkamus ergoterapijos praktikos modelius ir metodus, siekiant 

tenkinti asmens/bendruomenės veiklos ir sveikatos poreikius; 

8.15. informuoti ir konsultuoti fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos pritaikymo 

klausimais; 

8.16. bendradarbiauti su bendruomenės nariais siekiant apsaugoti jų sveikatą, gyvenimo 

kokybę bei aktyvų dalyvavimą veikloje; 

8.17. kritiškai vertinti ir naudoti informaciją, siekiant užtikrinti, kad ergoterapija remtųsi 

mokslo įrodymais grįsta praktika; 

8.18. konsultuoti ir teikti patarimus komandos nariams, kitiems specialistams, asmenims 

ergoterapijos klausimais; 

8.19. vykdyti psichosocialinį konsultavimą ir (ar) mokymą; 

8.20. atstovauti asmeniui, siekiant, kad būtų tenkinami jo veiklos ir su ja susijusios 

aplinkos poreikiai; 

8.21. pildyti, saugoti ergoterapijos dokumentaciją. 

 

 

 

 



III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

9. Ergoterapeutas atlieka šias funkcijas:  

9.1. dirba pagal daro grafiką; 

9.2. versdamasis ergoterapeuto praktika laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų; 

9.3. teikia būtinąją medicinos pagalbą; 

9.4. laikosi asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklių; 

9.5. vykdo saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus; 

9.6. laikosi profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia; 

9.7. pastebėjęs kito sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą, nedelsdamas 

informuoja tą klaidą padariusį asmenį ir jo tiesioginį vadovą; 

9.8. teikia informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

9.9. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais; 

9.10. žino vaiko fizinį, psichinį vystymąsi kiekviename amžiaus tarpsnyje ir skatina 

socialinius gebėjimus, pažinimo procesą, motorikos vystymąsi, savitvarkos įgūdžius; 

9.11. reaguoja į vaiko sveikatos pokyčius; 

9.12. kontroliuoja vaikų ortopedinių priemonių nešiojimą; 

9.13. nenaudoja prieš vaikus bet kokios formos fizinio ar psichologinio smurto, 

neįžeidinėja, neišnaudoja, apsaugo vaiką nuo grubaus ir orumą žeminančio elgesio ar bendravimo; 

9.14. neteikia informacijos apie vaiko sveikatą, socialinę kilmę; 

9.15. atlieka  relaksacijos procedūrą vaikams; 

9.16. vaikų atostogų metu gali būti įpareigotas dirbti kitą darbą. 

 

 

 

Susipažinau 

___________________________ 
(Parašas) 

___________________________ 
(Vardas ir pavardė) 

___________________________ 
(Data) 


