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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO ERGOTERAPEUTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) Sveikatos priežiūros
padalinio ergoterapeuto, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – ergoterapeutas),
pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybė reikalinga užtikrinti asmens įgalinimą prasminga veikla, siekiant asmens
gerovės, skatinant aktyvumą ir įsitraukimą į prasmingą veiklą, ugdant reikiamus įgūdžius, įpročius,
vaidmenis kasdienėje aplinkoje ir bendruomenėje.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Globos namų Sveikatos
priežiūros padalinio vyriausiajam slaugytojui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turi turėti ne žemesnį kaip biomedicinos mokslų studijų srities reabilitacijos
studijų krypties ergoterapeuto studijų programos aukštąjį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. Ergoterapeutas turi žinoti:
5.2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros sistemos struktūrą ir funkcijas;
5.2.2. sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;
5.2.3. sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos organizavimo pagrindus;
5.2.4. pagrindinius sveikatos draudimo principus ir rūšis;
5.2.5. pagrindinius sveikatos statistikos rodiklius;
5.2.6. Lietuvoje vykdomas prevencines programas ir jų ryšį su sveika gyvensena;
5.2.7. ligų, traumų, apsigimimų rizikos veiksnius, priežastis, ligų simptomus bei eigą;
5.2.8. tarptautinę funkcijų sutrikimo, negalios ir sveikatos klasifikaciją (TFK);
5.2.9. ergoterapijos poveikį žmogaus organizmui;
5.2.10. ergoterapijos mokslo teoriją, modelius;
5.2.11. darbo su dokumentais ir raštvedybos pagrindus;
5.2.12. naudojimosi informacinėmis duomenų bazėmis būdus;
5.2.13. ergonomikos bei universalaus dizaino principus.
5.3. Ergoterapeutas turi išmanyti:
5.3.1. žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, kineziologiją;
5.3.2. fiziologinius, patologinius, struktūrinius ir funkcinius pokyčius, turinčius įtakos
sveikatos būklei;
5.3.3. žmogaus augimo vystymosi ir senėjimo ypatumus skirtinguose gyvenimo
etapuose;
5.3.4. sveikos gyvensenos, sveikatinimo ir sveikatingumo principus;
5.3.5. fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos veiksnius ir jų įtaką sveikatai;
5.3.6. asmens veiklos vykdymo ir organizavimo principus;
5.3.7. asmens įtraukimo į veiklą ir apribojimo priežastis;
5.3.8. veiklos poveikį asmeniui, grupei, bendruomenei bei aplinkai;
5.3.9. veiklos įtaką žmogaus sveikatai ir gyvenimo kokybei;
5.3.10. ergoterapijos poveikį didinant asmens gebėjimą dalyvauti veiklose;

5.3.11. asmens ir jo šeimos narių bei artimųjų mokymo ir informacijos pateikimo
principus;
5.3.12. bendravimo ir bendradarbiavimo principus;
5.3.13. darbo tarpdisciplininėje specialistų komandoje principus;
5.4. Ergoterapeutas turi mokėti:
5.4.1. rinkti, analizuoti ir kritiškai vertinti su asmens sveikatos būkle susijusią
informaciją;
5.4.2. įvertinti ir dokumentuoti asmens veiklos tyrimo rezultatus ir nustatyti
ergoterapijos poreikį bei mastą;
5.4.3. įvertinus asmens veiklą, sudaryti ergoterapijos planą, programą (tikslas,
uždaviniai, užsiėmimų dažnis, trukmė) bei parinkti priemones;
5.4.4. savo kompetencijos ribose įvertinti pasikeitusią asmens funkcinę būklę bei
savarankiškumą kasdienėje veikloje, keisti ar nutraukti ergoterapiją (užsiėmimą) ir tinkamai tai
dokumentuoti;
5.4.5. įvertinti asmens / bendruomenės veiklas, socialinę, kultūrinę bei fizinę aplinką,
jų tarpusavio sąsajas;
5.4.6. atlikti asmens / bendruomenės veiklos analizę;
5.4.7. parinkti, pritaikyti ergoterapijos priemones bei įvertinti jų poveikį;
5.4.8. mokyti asmenis ir jų artimuosius bei teikti rekomendacijas komandos nariams,
kitų sričių specialistams ergoterapijos klausimais;
5.4.9. kūrybiškai taikyti praktinius sprendimus, remiantis moksliniais įrodymais
pagrįstais metodais;
5.4.10. dirbti komandoje kartu su įvairiomis organizacijomis, kuriant efektyvius
darbinius ryšius.
5.5. Ergoterapeutas turi gebėti:
5.5.1. vertinti asmens veiklą ir jos poreikį;
5.5.2. vertinti su asmeniu susijusius veiksnius, kurie gali turėti įtakos dalyvaujant
veiklose;
5.5.3. vertinti veiksnius, turinčius įtakos sveikatai ir įtraukimui į veiklą;
5.5.4. vertinti ir modifikuoti fizinę, socialinę ir kultūrinę aplinką, jos poveikį veiklai;
5.5.5. vertinti ir lavinti motorinius, pažintinius, socialinius, psichoemocinius,
mokymo(si) ir vykdomuosius įgūdžius;
5.5.6. lavinti asmenų kūrybiškumo įgūdžius;
5.5.7. skatinti asmens motyvaciją veiklai;
5.5.8. analizuoti ir koreguoti asmenų kasdienio gyvenimo įpročius ir vaidmenis;
5.5.9. įvertinti asmens socialinį funkcionavimą;
5.5.10. skirti, parinkti ir pritaikyti technines ir medicinos pagalbos priemones ir mokyti
jomis naudotis;
5.5.11. įvertinti ir pritaikyti aplinką universalaus dizaino aspektu;
5.5.12. taikyti šilumos ir šalčio terapiją;
5.5.13. parinkti, vykdyti, koreguoti ergoterapijos programą bei vertinti jos efektyvumą;
5.5.14. parinkti ir naudoti atitinkamus ergoterapijos praktikos modelius ir metodus,
siekiant tenkinti asmens / bendruomenės veiklos ir sveikatos poreikius;
5.5.15. informuoti ir konsultuoti fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos pritaikymo
klausimais;
5.5.16. bendradarbiauti su bendruomenės nariais siekiant apsaugoti jų sveikatą,
gyvenimo kokybę bei aktyvų dalyvavimą veikloje;
5.5.17. kritiškai vertinti ir naudoti informaciją, siekiant užtikrinti, kad ergoterapija
remtųsi mokslo įrodymais grįsta praktika;
5.5.18. užmegzti partnerystės ir bendradarbiavimo santykius kaip ergoterapijos
proceso pagrindą;
5.5.19. konsultuoti ir teikti patarimus kitiems specialistams, asmenims ergoterapijos
klausimais;
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5.5.20. vykdyti psichosocialinį konsultavimą ir (ar) mokymą;
5.5.21. atstovauti asmeniui, siekiant, kad būtų tenkinami jo veiklos ir su ja susijusios
aplinkos poreikiai;
5.5.22. pildyti, saugoti ergoterapijos dokumentaciją.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. teikia pirmąją medicinos pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka;
6.2. laikosi ergoterapeuto praktiką reglamentuojančių teisės aktų ir Lietuvos
Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių teisės aktų, Globos namų vidaus dokumentų ir
kitų teisės aktų nuostatų;
6.3. kokybiškai teikia ergoterapeuto paslaugas pagal kompetenciją, nurodytą Lietuvos
medicinos normoje;
6.4. taiko tik įteisintus Lietuvos Respublikoje tyrimo, diagnostikos ir gydymo
metodus;
6.5. naudoja tik teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus; užtikrina,
kad medicinos prietaisai būtų naudojami teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su
medicinos prietaisais pateikiama informacija;
6.6. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
6.7. nepriskirtais ergoterapeuto kompetencijai atvejais rekomenduoja pacientui kreiptis
į atitinkamos srities specialistą;
6.8. propaguoja sveiką gyvenseną, sveikatos tausojimo priemones;
6.9. tvarko medicininę dokumentaciją ir teikia statistikos ir kitus privalomosios
atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
6.10. laikosi Globos namų vidaus tvarkos taisyklių;
6.11. vykdo saugos darbe taisyklių ir teisės aktų nustatytus higienos normų
reikalavimus;
6.12. laikosi etikos ir deontologijos principų, gerbia asmenų teises ir jų nepažeidžia;
6.13. gerbia asmens individualumą, kultūrinius įsitikinimus, papročius;
6.14. paaiškina ergoterapeuto praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos ministerijos,
teisėsaugos institucijų prašymu;
6.15. tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka;
6.16. padeda prižiūrėti, kad Globos namų gyventojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių,
spręsti konfliktus, apie juos praneša sveikatos priežiūros, socialinio darbo padalinių darbuotojams ir
direktoriui;
6.17. su gyventojais elgiasi švelniai, rūpestingai, mandagiai, nevartojant necenzūrinių
išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti;
6.18. ligos, kasmetinių ir tikslinių atostogų metu vykdo kitų darbuotojų funkcijas savo
kompetencijos ribose;
6.19. vykdo kitus Globos namų direktoriaus, padalinių vadovų pavedimus, savo
kompetencijai priskirtais klausimais.
_________________
Susipažinau:
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
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