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Masažuotojo funkcijos

 Atlieka ambulatorinės reabilitacijos masažo procedūras .

 Masažuotoja teikia kvalifikuotą pagalbą ligoniams, sergantiems ūmiomis ir lėtinėmis ligomis, po 
traumų pagal gydytojo paskyrimus.

 Atlieka masažo procedūras pagal susirgimus, atsižvelgdama į gydytojo rekomendacijas bei 
paciento būklę, išmano darbą su masažo aparatais ir prietaisais.

 Saugiai atlieka gydymo procedūras, nuolat sekdama paciento būklę, jai pablogėjus, nedelsdama 
praneša gydytojui.

 Sudaro kabinete ligonių apsilankymų grafiką, tolygiai juos paskirstydama.

 Moko pacientą ir jo šeimos narius, kaip reikia taikyti savimasažą namų sąlygomis.

 Dirba kvalifikuotai, nepažeisdama etikos ir vidaus tvarkos taisyklių, ekstremaliais atvejais, iškilus 
grėsmei ligonio gyvybei, nesant gydytojo, panaudoja visas esamas priemones gyvybei išgelbėti.

 Laikosi darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.

 Gerai moka atlikti reanimaciją ištikus ligonį kritinei būklei.

 Taiko tik tas procedūrų metodikas, kurios aprobuotos Lietuvos Respublikoje ir kurias 
rekomenduoja masažuotojų kursai ir nurodo paskyręs masažą gydytojas.

 Savo darbe vadovaujasi naujausiomis higienos ir medicinos normomis.

 Kokybiškai pildo statistines apskaitos formas pagal patvirtintą registrą, planuoja ir atlieka darbo 
apskaitą.

 Kiekvieną dieną sudaro atliktų procedūrų suvestinę ir ketvirčio pabaigoje duomenis pateikia 
skyriaus vyresniajai slaugytojai.
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 Ekonomiškai ir saugiai vartoja medikamentus ir dezinfekcinius preparatus (tikrina jų galiojimo 
laiką), tausoja instrumentus ir aparatūrą.

 Laikosi asmens higienos taisyklių, naudoja savo ir paciento apsaugos priemones, rūpinasi kabineto 
sanitarine higienine būkle.

 Baigusi darbą, sutvarko kabinetą, dokumentaciją, naudojamas priemones, išjungia aparatūrą, jeigu 
tokia naudojasi, laikydamasi darbų ir priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų.

 Pasirūpina, kad gautų darbui būtinas priemones bei informaciją, būtiną profesinėms pareigoms 
atlikti.

 Taiko savo žinias pagal kompetenciją, teikia pasiūlymus masažo procedūroms gerinti.

 Dalyvauja slaugos personalo dalykiniuose pasitarimuose, konferencijose, ruošia pranešimus kelti 
kvalifikacijai skyriuje, vyksta į tobulinimosi kursus pagal sudarytus kvalifikacijos kėlimo planus.

 Analizuoja savo darbą ir teikia pasiūlymus jo kokybei gerinti, praktikai tobulinti.
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