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ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS 

2021-01-13 Nr. IV-2 

Šiauliai 

 

MASAŽUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių sanatorinės mokyklos masažuotojas yra priskiriamas slaugos specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis: masažuotojas priskiriamas B lygio pareigybei.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Masažuotojui keliami reikalavimai: 

3.1. turi turėti profesinio mokymo diplomą, išduotą Lietuvos Respublikos formalųjį švietimą 

vykdančio švietimo teikėjo, patvirtinantį, kad suteikta masažuotojo kvalifikacija; 

3.2. turi turėti dokumentą, patvirtinantį, kad užsienyje įgyta masažuotojo profesinė 

kvalifikacija pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

3.3. masažuotojo profesinė kvalifikacija įgyjama arba pripažįstama asmeniui, kuris po 

vidurinės mokyklos baigimo baigė formalų teorinį ir praktinį mokymą (studijas), trunkantį bent 

dvejus metus, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 2900 valandų trukmės mokymo (studijų); 

3.4. turi žinoti sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus; 

3.5. turi žinoti  slaugos specialistų komandinio darbo principus; 

3.6. turi žinoti  sveikatos stiprinimo principus ir ligų profilaktiką; 

3.7. turi žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos principus; 

3.8. turi žinoti higienos normų reikalavimus; 

3.9. turi žinoti žmogaus organizmo sandarą, organų bei organų sistemų funkcijas; 

3.10. turi žinoti įvairių amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus ir jų 

ypatumus; 

3.11. turi žinoti dažniausiai pasitaikančių organizmo sistemų ligų simptomus, plitimo būdus 

ir galimas komplikacijas; 

3.12. turi žinoti pagrindinius medicininės reabilitacijos principus, metodus ir priemones; 

3.13. turi išmanyti socialinių, kultūrinių, ekonominių, istorinių ir (ar) politinių veiksnių įtaką 

žmogaus sveikatai; 

3.14. turi išmanyti profesinės etikos nuostatas; 

3.15. turi išmanyti žmogaus organizmo anatominius ir fiziologinius ypatumus įvairiais 

amžiaus tarpsniais; 

3.16. turi išmanyti bendras organizmo reakcijas į pažeidimą; 

3.17. turi išmanyti patologinius procesus, vykstančius žmogaus organizme; 

3.18. turi išmanyti imunoprofilaktikos įtaką sveikatai; 

3.19. turi išmanyti skausmo valdymo principus; 

3.20. turi mokėti atpažinti ligų simptomus, žinoti plitimo būdus, galimas komplikacijas. 

4. Masažuotojo profesinę kvalifikaciją įgijusiais laikomi asmenys: 

4.1. pradėję studijas Sovietų Sąjungos aukštesniosiose ar profesinėse medicinos mokyklose 

iki 1990 m. kovo 11 d. ir turintys Sovietų Sąjungos diplomus ar pažymėjimus, patvirtinančius suteiktą 

masažuotojo (masažisto) ar masažo medicinos sesers kvalifikaciją, ir turintys ne mažesnę kaip trejų 

metų masažuotojo teisėtą darbo patirtį Lietuvos Respublikoje arba turintys Sovietų Sąjungos 

diplomus ar pažymėjimus, patvirtinančius suteiktą medicinos sesers, vaikų įstaigų medicinos sesers, 

medicinos felčerio, felčerio, medicinos felčerio krašto apsaugai, medicinos felčerio mokykloms, 

medicinos felčerio švietimo įstaigoms, sanitarijos felčerio, felčerio laboranto, medicininės 

diagnostikos laboranto, gydytojo odontologo padėjėjo, kineziterapeuto padėjėjo, ergoterapeuto 



padėjėjo, akušerio kvalifikaciją, ir turintys pažymėjimus, patvirtinančius, kad iki 1990 m. kovo 11 d. 

baigta masažo specializacijos ar kvalifikacijos mokymo programa, ir turintys ne mažesnę kaip trejų 

metų teisėtą masažuotojo darbo patirtį Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos mokymo 

institucijos, turinčios teisę vykdyti masažo pagrindų mokymo programą, išduotą specializacijos ar 

kvalifikacijos pažymėjimą, patvirtinantį, kad baigta ne trumpesnė kaip 140 val. trukmės masažo 

pagrindų mokymo programa; 

4.2. turintys Raudonojo Kryžiaus ar Raudonojo Pusmėnulio draugijos medicinos seserų 

kursų baigimo pažymėjimus ar kitus dokumentus, patvirtinančius suteiktą medicinos sesers 

kvalifikaciją, ir turintys pažymėjimus, patvirtinančius, kad iki 1990 m. kovo 11 d. baigta masažo 

specializacijos ar kvalifikacijos mokymo programa, ir turintys ne mažesnę kaip trejų metų teisėtą 

masažuotojo darbo patirtį Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos mokymo institucijos, 

turinčios teisę vykdyti masažo pagrindų mokymo programą, išduotą specializacijos ar kvalifikacijos 

pažymėjimą, patvirtinantį, kad baigta ne trumpesnė kaip 140 val. trukmės masažo pagrindų mokymo 

programa; 

4.3. turintys Lietuvos aukštesniųjų medicinos mokyklų išduotus aukštesniojo mokslo 

baigimo diplomus, patvirtinančius: 

4.3.1. masažisto (masažuotojo) kvalifikaciją arba medicinos sesers, medicinos sesers 

kosmetikės, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers vaikų įstaigoms, bendrosios praktikos 

slaugytojo, slaugytojo, bendruomenės slaugytojo, medicinos brolio, medicinos felčerio, felčerio, 

medicinos felčerio krašto apsaugai, medicinos felčerio mokykloms, medicinos felčerio švietimo 

įstaigoms, sanitarijos felčerio, felčerio laboranto, higienos felčerio, higienisto, medicininės 

diagnostikos laboranto, laboratorinės diagnostikos specialisto, gydytojo odontologo padėjėjo, 

kineziterapeuto padėjėjo, ergoterapeuto padėjėjo, akušerio kvalifikaciją ir turintys Lietuvos 

Respublikos mokymo institucijos, turinčios teisę vykdyti masažo pagrindų mokymo programą, 

išduotą specializacijos ar kvalifikacijos pažymėjimą, patvirtinantį, kad baigta ne trumpesnė kaip 140 

val. trukmės masažo pagrindų mokymo programa; 

4.3.2. turintys Lietuvos aukštųjų mokyklų išduotus diplomus, patvirtinančius, kad baigta 

medicinos, odontologijos, odontologinės priežiūros, reabilitacijos, kineziterapijos, ergoterapijos, 

bendrosios praktikos slaugos, slaugos, akušerijos, grožio terapijos, kosmetologijos, higieninės ir 

dekoratyvinės kosmetologijos, taikomosios fizinės veiklos, kūno kultūros studijų programa, ir 

turintys Lietuvos Respublikos mokymo institucijos, turinčios teisę vykdyti masažo pagrindų mokymo 

programą, išduotą specializacijos, kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo programos baigimo  

pažymėjimą, patvirtinantį, kad  baigta ne trumpesnė kaip 140 val. trukmės masažo pagrindų mokymo 

programa; 

4.3.3. turėję Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iki 2007 m. vasario 10 d. 

išduotą licenciją verstis privačia masažuotojo veikla; 

5. Masažuotojas turi mokėti: 

5.1. įvertinti asmens fizinę bei psichikos sveikatos būklę; 

5.2. įvertinti ir paaiškinti masažo poveikį; 

5.3. sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į asmens (paciento) amžiaus 

ypatumus; 

5.4. savarankiškai atlikti masažą, atsižvelgdamas į masažo atlikimo būdą, lokalizaciją; 

5.5. atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai reaguoti; 

5.6. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą; 

5.7. skleisti profesinę patirtį; 

5.8. bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais; 

5.9. vykdyti prevencinę veiklą. 

6. Turėti spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

7. Nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, 

atsižvelgiant į nuolatinę mokslo ir praktikos pažangą. 

8. Turi gebėti: 

8.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba; 



8.2. dirbti kolektyve, gebėti bendrauti, būti pareigingu, atsakingu; 

8.3. paruošti masažuotojo darbo vietą pagal reikalavimus; 

8.4. paruošti tirpalus, skirtus valyti ir dezinfekuoti; 

8.5. įvertinti paciento higienos būklę; 

8.6. keisti paciento kūno padėtį; 

8.7. transportuoti pacientą; 

8.8. matuoti, vertinti ir registruoti kūno temperatūrą; 

8.9. matuoti, vertinti ir registruoti kraujo spaudimą; 

8.10. skaičiuoti, vertinti ir registruoti pulsą, kvėpavimo dažnį; 

8.11. atlikti išorinį širdies masažą ir dirbtinį kvėpavimą; 

8.12. parinkti ir naudoti pakišamuosius indus; 

8.13. naudoti ir keisti sauskelnes; 

8.14. išdalyti, sugirdyti pacientams kietus ir (ar) skystus vaistus, stebėti jų poveikį, šalutines 

organizmo reakcijas; 

8.15. dokumentuoti vaistų suvartojimą; 

8.16. lašinti lašus į akis, nosį, ausis; 

8.17. atlikti antropometrinius matavimus; 

8.18. tepti tepalus; 

8.19. stabdyti išorinį kraujavimą; 

8.20. paruošti ir naudoti gydomąsias voneles; 

8.21. uždėti šilumos ar šalčio aplikacijas; 

8.22. mokyti pacientą ir jo artimuosius; 

8.23. tvarkyti medicinines atliekas; 

8.24. vadovaujantis gydytojo paskyrimais tiksliai ir metodiškai atlikti paskirtas masažo 

procedūras; 

8.25. dirbti asmens sveikatos priežiūros specialistų komandoje; 

8.26. teikti būtinąją medicinos pagalbą; 

8.27. pildyti ir tvarkyti dokumentaciją, dirbti su įdiegtomis kompiuterinėmis programomis; 

8.28. susirasti, tvarkyti, kaupti, sisteminti ir perduoti informaciją; 

8.29. vertinti sąmonės būklę; 

8.30. suteikti pagalbą vemiančiam pacientui; 

8.31. padėti sunkiai vaikštantiems pacientams eiti, jei reikia, panaudoti pagalbines 

priemones. 

9. turi būti susipažinęs  su  Lietuvos HN 21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo (žin., 2010, Nr. 89 – 4739) ir jų pakeitimus. 

10. Masažuotojas privalo vadovautis: 

10.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

10.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą; 

10.3. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis; 

10.4. darbo sutartimi; 

10.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

10.6. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, 

taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

11. Masažuotojas atlieka šias funkcijas:  

11.1. versdamasis masažuotojo praktika laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų; 

11.2. pagal kompetenciją teikia būtinąją medicinos pagalbą; 



11.3. teikia kokybiškas masažuotojo paslaugas; 

11.4. laikosi asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklių; 

11.5. vykdo saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus; 

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

11.7. pastebėjęs kito sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą, nedelsdamas 

informuoja tą klaidą padariusį asmenį ir jo tiesioginį vadovą; 

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

tvarka; 

11.9. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais; 

11.10. dirba pagal darbo grafiką; 

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

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

11.12. reaguoja į vaiko sveikatos pokyčius; 

11.13. kontroliuoja vaikų ortopedinių priemonių nešiojimą; 

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

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

11.15. neteikia informacijos apie vaiko sveikatą, socialinę kilmę; 

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

11.17. neteikia informacijos apie vaiko sveikatą, socialinę kilmę. 

 

 
 

Susipažinau 

___________________________ 

(Parašas) 

___________________________ 

(Vardas ir pavardė) 

___________________________ 

(Data) 


