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LIETUVOS KINEZITERAPEUTŲ 

PROFESINĖS ETIKOS KODEKSAS 

 
I PASKIRTIS 

 

Profesinės etikos kodeksas apibrėžia kineziterapeutų etiką, patvirtintą Lietuvos Kineziterapeutų 

draugijos (LKTD). Etikos kodekso tikslai: 

1. Nustatyti kineziterapeutų profesinės veiklos etikos principus: bendraujant, tiriant,  

konsultuojant, informuojant pacientus/klientus. 

2. Teikti kineziterapeutų veiklos ir elgesio standartus.  

3. Teikti gaires kineziterapeutams, kuriuose nagrinėjami etikos klausimai.  

4. Informuoti kineziterapeutus, kineziterapijos studentus, kitus sveikatos priežiūros specialistus 

bei visuomenę apie etikos principus bei standartus profesinėje aplinkoje. 

5. Apibrėžti kineziterapeutų etikos elgesio standartus, pagal LKTD nuostatus. 

 

 

II NUOSTATOS 

 

1. Nuostata: Kineziterapeutas turi gerbti žmogaus orumą, laisvę ir teises. 

1.1 Kineziterapeutas turi gerbti visus asmenis, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, rasės, 

tautybės, religijos, etninės kilmės, socialinės ekonominės padėties, seksualinės orientacijos, 

sveikatos būklės, negalios ar politinių pažiūrų. 

1.2 Kineziterapeutas turi geranoriškai bendradarbiauti su kolegomis bei kitais sveikatos priežiūros 

specialistais, saugoti profesinį savarankiškumą ir profesijos prestižą.  

 

2. Nuostata: Kineziterapeutas turi būti patikimas, užjaučiantis ir atsižvelgiantis į pacientų/klientų 

teises ir poreikius. 

2.1 Kineziterapeutas turi labiau atsižvelgti  į pacientų/klientų interesus nei į savo paties interesus. 

2.2 Kineziterapeutas turi teikti kineziterapijos paslaugas jautriai ir atsakingai nepaisydamas 

pacientų/klientų individualių ir kultūrinių skirtumų. 

2.3 Kineziterapeutas turi teikti visą reikalingą informaciją, kad pacientas/klientas ar jo artimieji 

galėtų patys priimti sprendimą dėl  kineziterapijos. 

2.4 Kineziterapeutas turi saugoti konfidencialią pacientų/klientų informaciją ir ją gali atskleisti 

atitinkamoms institucijoms tik vadovaudamasis galiojančiais LR įstatymais. 

 

3. Nuostata: Kineziterapeutas turi būti atskaitingas už teisingų profesinių sprendimų priėmimą. 

3.1 Kineziterapeutas turi priimti nepriklausomus ir objektyvius profesinius sprendimus  siekdamas 

geriausių pacientų/klientų interesų.  

3.2 Kineziterapeutas turi priimti profesinius sprendimus, paremtus profesiniais standartais bei 

įrodymais (remdamasis literatūra, mokslo grįsta praktika), patirtimi ir pacientų/klientų vertybėmis. 

3.3 Kineziterapeutas turi priimti sprendimus remdamasis savo praktika, kvalifikacija, privalo tartis 

bei bendradarbiauti ir, esant būtinybei, nukreipti pacientus/klientus kitiems specialistams.  
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4. Nuostata: Kineziterapeutas turi vykdyti savo teisinius ir profesinius įsipareigojimus. 

4.1 Kineziterapeutas turi žinoti kineziterapijos praktiką reglamentuojančius įstatymus ir teisės aktus. 

4.2 Kineziterapeutas turi paklusti nacionaliniams įstatymams ir reglamentams. 

4.3 Kineziterapeutas turi pranešti pacientui/klientui ir/ar jo šeimos nariams apie galimybę gauti 

kitas reikiamas gydymo paslaugas, nepriskirtas kineziterapeuto kompetencijai. 

4.4 Kineziterapeutas turi teisę atsisakyti gydyti, kai, jo nuomone, kineziterapijos procedūra gali 

pakenkti paciento/kliento sveikatai. 

 

5. Nuostata: Kineziterapeutas turi gilinti savo žinias, tobulinant įgūdžius, gebėjimus ir profesines 

kompetencijas. 

5.1 Kineziterapeutas turi prisiimti atsakomybę dėl savo profesinio tobulėjimo, remdamasis kritiniu 

savęs vertinimu, savianalize ir pokyčiais kineziterapeuto praktikoje, sveikatos priežiūros ir švietimo  

sistemose. 

 

6 Nuostata: Kineziterapeutas turi dalyvauti bendruomenėje siekdamas užtikrinti bendruomenės 

sveikatos poreikius. 

6.1 Kineziterapeutas turi siekti gerinti kineziterapijos, sveikatinimo ir prevencijos prieinamumą.  

6.2 Kineziterapeutas turi teikti informaciją visuomenei apie kineziterapijos naudą ir unikalų 

kineziterapeuto vaidmenį. 
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