VARĖNOS SPORTO CENTRO KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Kineziterapeutą skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Varėnos sporto centro direktorius.
2. Kineziterapeutas tiesiogiai pavaldus Varėnos sporto centro direktoriui.
3. Kineziterapeutas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį medicinos krypties
bakalauro laipsnį arba aukštąjį koleginį medicinos srities išsilavinimą.
4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų ir
suaugusiųjų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą.
5. Turi išmanyti morfologiją, fiziologiją, patologijos pagrindus, įvairaus amžiaus žmonių
organizmo ypatumus, bendrąją ir specialiąją fiziologiją, biomechaniką, kineziologiją.
6. Turi išmanyti reabilitacijos principus. Žinoti funkcijų sutrikimų šalinimo ir kompensavimo
principus.
7. Žinoti gydymo judesiu, masažo, fizikinės terapijos ir fizioprofilaktikos metodus ir
priemones.
8. Mokėti įvertinti paciento fizinį išsivystymą, fizines ypatybes.
9. Mokėti sudaryti ir taikyti kineziterapijos programą.
10. Turėti privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos pažymėjimą.

5. Turi žinoti visuminę sveikatos sampratą.
6. Būti susipažinęs su vaikų ir suaugusiųjų sveikatos stiprinimo principais ir metodais bei
sveikatos rodikliais.
7. Žinoti veiksnius, darančius įtaką vaikų ir suaugusiųjų sveikatai.
8. Žinoti vaikų ir suaugusiųjų anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus. Fizinės ir
socialinės aplinkos veiksnių poveikį žmogaus organizmo vystymuisi.
9. Kineziterapeutas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Varėnos sporto centro
direktoriaus įsakymais, Varėnos sporto centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Varėnos sporto
centro nuostatais, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu.
10. Kineziterapeutas turi būti korektiškas ir mandagus, pareigingas, atsakingai atlikti savo
pareigas.
11. Laikytis patvirtintų higienos normų reikalavimų.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

12. Teikti kvalifikuotas kineziterapijos paslaugas.
13. Išduoti Varėnos sporto centro darbuotojams Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę
pažymą ir prižiūrėti, kad visi darbuotojai kartą metuose arba kitais įstatymų nustatytais terminais
pristatytų sveikatos pažymėjimus į Varėnos sporto centrą.
13. Sudaryti ir prižiūrėti darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikus.
14. Prižiūrėti mokyklų sporto varžybas.
15. Teikti medicinos pagalbą varžybų ir sporto renginių metu.
16. Rengti ir vesti kineziterapinius užsiėmimus, mankštas Varėnos sporto centro baseine bei
Varėnos miesto stadione.
17. Teikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo
atvejais.
18. Trenerius, ugdytinius, kitus bendruomenės narius konsultuoti sveikatingumo klausimais.
19. Dalyvauti rengiant sveikatingumo programas, analizuoti Varėnos sporto centro darbuotojų
sveikatos tikrinimo rezultatus.
20. Propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos tausojimo priemones.
21. Turi taikyti tik įteisintus Lietuvoje fizioterapijos, kineziterapijos metodus.
22. Bendradarbiauti su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis.
23. Prisidėti kuriant sveikesnę ir sportiškesnę visuomenę.
24. Savarankiškai vadovauti grupinėms ir individualioms kineziterapijos procedūroms.
25. Prižiūrėti inventorių, skirtą kineziterapiniams užsiėmimams.
26. Pateikti lankytojams metodinius nurodymus, sudaryti individualias kineziterapijos programas,
supažindinti su savikontrolės metodika.
27. Tobulinti profesinę kvalifikaciją.
28. Konsultuoti paslaugų gavėjus kineziterapijos klausimais.
29. Teikti pasiūlymus Varėnos sporto centro direktoriui kineziterapijos organizavimo ir
tobulinimo klausimais.
30.Tvarkyti su vykdoma veikla susijusius dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
31. Vykdyti kitus Varėnos sporto centro direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo
kompetencijos ribose.

