
BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, 

EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

 

 Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Psichikos sveikatos 

centro (toliau – Centras) gydytojo psichiatro pareigybė reikalinga spręsti asmens sveikatos 

priežiūros, apimančios asmens psichikos sveikatos būklės tikrinimo, ligų profilaktikos, 

diagnozavimo ir ligonių gydymo klausimus.     

 Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Centro vadovui.  

 Šias pareigas einantis darbuotojas dirba komandoje su psichikos sveikatos slaugytoju, 

psichologu ir socialiniu darbuotoju.  

 Esant tarnybiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino 

nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais), darbuotoją gali pavaduoti direktoriaus 

įsakymu paskirtas kitas darbuotojas (gydytojas psichiatras). 

 Esant tarnybiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino 

nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais), šias pareigas einantis darbuotojas 

direktoriaus įsakymu gali būti paskirtas pavaduoti kitą darbuotoją (gydytoją psichiatrą ar 

Centro vadovą). 

 Šias pareigas einantis darbuotojas dirba pagal darbo sutartį.  

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 -turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, 

medicinos krypties išsilavinimą ir būti įgijęs gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją; 

 -turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią gydytojo 

psichiatro medicinos praktikos licenciją. 

 Šias pareigas einantis darbuotojas turi žinoti: 

 -psichikos sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančius Lietuvos Respublikos 

įstatymus ir kitus teisės aktus;  

 -suicidologijos pagrindus; 

 -pagrindinius psichologijos tyrimus ir jų reikšmingumą nustatant psichikos sutrikimus; 

 -psichoterapijos pagrindus ir indikacijas, rodančias, kad reikia gydyti psichoterapija; 

 -pagrindinius nervų ligų tyrimo būdus; 

 -patvirtintą stacionarinio gydymo ir priverstinio hospitalizavimo tvarką bei indikacijas; 

 -priklausomybės pacientų medicininės ir socialinės reabilitacijos principus. 

 Šias pareigas einantis darbuotojas turi gebėti:  

 -įvertinti savižudybės grėsmės laipsnį ir pagal kompetenciją suteikti medicinos pagalbą;  

 -įvertinti psichopatologines būkles, kurioms esant taikoma būtinoji pagalba; 

 -nustatyti atskirų asmenų grupių profesinį tinkamumą; 

 -nustatyti psichikos sutrikimus, dėl kurių negalima leisti įsigyti civilinio ginklo; 

 -nustatyti psichikos sutrikimus, dėl kurių negalima įsigyti mechaninių transporto 

priemonių vairavimo teisių; 

 -nustatyti transporto priemonių vairuotojų ar kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar 

apsvaigimo būseną; 

 -atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę; 

 -siųsti asmenį į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos; 

 -nustatyti medicinines indikacijas ir kontraindikacijas dėl asmens apgyvendinimo 

socialinės globos įstaigoje. 

 Šias pareigas einantis darbuotojas turi išmanyti:  

 -bendrąją psichopatologiją (psichikos sutrikimų simptomus ir sindromus), jos 

biologinius ir psichologinius mechanizmus, šių sutrikimų įtaką paciento elgesiui, tikėtiną 

grėsmę paties ligonio ar aplinkinių žmonių sveikatai, gyvybei; 

 -psichikos ligonių slaugos principus; 
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 -asmenybės, gydytojo ir ligonio tarpusavio santykių psichologiją; 

 -aprobuotus biologinius psichikos sutrikimų gydymo būdus ir jų taikymą praktikoje; 

 -gydymo elektros impulsu (elektros traukuliais) indikacijas, kontraindikacijas, šio 

metodo taikymą praktikoje ir galimas komplikacijas; 

 -antipsichozinių vaistų veikimo mechanizmus, jų vartojimo indikacijas, 

kontraindikacijas, nepageidautinus efektus ir gydymo komplikacijas; 

 -antidepresantų veikimo mechanizmus, jų vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, 

nepageidautinus efektus ir gydymo komplikacijas; 

 -nuotaikos stabilizatorių veikimo mechanizmus, jų vartojimo indikacijas, 

kontraindikacijas, nepageidautinus efektus ir gydymo komplikacijas; 

 -trankviliantų veikimo mechanizmus, jų vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, 

nepageidautinus efektus, prasidedančio pripratimo ir priklausomybės požymius ir gydymo 

komplikacijas; 

 -nootropų veikimo mechanizmus, jų vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, 

nepageidautinus efektus ir gydymo komplikacijas; 

 -priklausomybės ligų pakaitinio gydymo indikacijas, kontraindikacijas ir komplikacijas. 

 Šias pareigas einantis darbuotojas turi mokėti diagnozuoti ir gydyti šiuos psichikos 

sutrikimus ir jų komplikacijas: 

 -organinius ir simptominius psichikos sutrikimus, F00–F09: 

 -demenciją, sergant Alzheimerio liga, F00; 

 -kraujagyslių demenciją, F01; 

 -demenciją, sergant kitomis, kitur klasifikuojamomis ligomis, F02; 

 -nepatikslintą demenciją, F03; 

 -organinį amnezinį sindromą, nesusijusį su alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimu, F04; 

 -delyrą, nesusijusį su alkoholiu ar kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, F05; 

 -kitus psichikos sutrikimus dėl galvos smegenų pažeidimo, disfunkcijos ar somatinių 

ligų, F06; 

 -asmenybės ir elgesio sutrikimus dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ar disfunkcijos, 

F07; 

 -nepatikslintą organinį arba simptominį psichikos sutrikimą, F09; 

 -psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, F10–F19: 

 -psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant alkoholį, F10; 

 -psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant opioidus, F11; 

 -psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant kanabinoidus, F12; 

 -psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant raminamąsias ir migdomąsias medžiagas, F13; 

 -psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant kokainą, F14; 

 -psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant stimuliatorius, taip pat ir kofeiną, F15; 

 -psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant haliucinogenus, F16; 

 -psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant tabaką, F17; 

 -psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant lakiąsias medžiagas, F18; 

 -psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant kelis narkotikus ir kitas psichoaktyviąsias 

medžiagas, F19; 

  -šizofreniją, šizotipinį ir kliedesinį sutrikimą, F20–F29: 

 -šizofreniją, F20; 

 -šizotipinį sutrikimą, F21; 

 -nuolatinį kliedesinį sutrikimą, F22; 

 -ūminį ir praeinantį psichozinį sutrikimą, F23; 

 -indukuotą kliedesinį sutrikimą, F24; 

 -šizoafektinį sutrikimą, F25; 

 -kitus neorganinius psichozinius sutrikimus, F28; 

 -nepatikslintą neorganinę psichozę, F29; 
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-nuotaikos (afektinius) sutrikimus, F30–F39: 

-manijos epizodą, F30; 

-bipolinį afektinį sutrikimą, F31; 

-depresijos epizodą, F32; 

-pasikartojantį depresinį sutrikimą, F33; 

-nuolatinius nuotaikos (afektinius) sutrikimus, F34; 

-kitus nuotaikos (afektinius) sutrikimus, F38; 

-nepatikslintą nuotaikos (afektinį) sutrikimą, F39; 

-neurozinius, stresinius ir somatoforminius sutrikimus, F40–F48: 

-fobinius nerimo sutrikimus, F40; 

-kitus nerimo sutrikimus, F41; 

-obsesinį-kompulsinį sutrikimą, F42; 

-reakcijas į sunkų stresą ir adaptacijos sutrikimus, F43; 

-disociacinius (konversinius) sutrikimus, F44; 

-somatoforminius sutrikimus, F45; 

-kitus neurozinius sutrikimus, F48; 

-elgesio sindromus, susijusius su fiziologiniais sutrikimais bei somatiniais veiksniais, 

F50–F59: 

-valgymo sutrikimus, F50; 

-neorganinius miego sutrikimus, F51; 

-seksualinių funkcijų sutrikimus, nesusijusius su organiniu sutrikimu ar liga, F52; 

-pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimus, neaprašytus kitur, F53; 

-psichologinius ir elgesio faktorius, susijusius su sutrikimais ar ligomis, klasifikuojamomis 

kitur, F54; 

-piktnaudžiavimą priklausomybės nesukeliančiomis medžiagomis, F55; 

-nepatikslintą elgesio sindromą, susijusį su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais, 

F59; 

-suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimus, F60–F69: 

-specifinius asmenybės sutrikimus, F60; 

-mišrius ir kitus asmenybės sutrikimus, F61; 

-ilgalaikius asmenybės pakitimus, nesusijusius su smegenų pažeidimu ir liga, F62; 

-įpročių ir potraukių sutrikimus, F63; 

-lyties tapatumo sutrikimus, F64; 

-seksualinio pasirinkimo sutrikimus, F65; 

-psichologinius ir elgesio sutrikimus, susijusius su seksualine raida ir orientacija, F66; 

-kitus suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimus, F68; 

-nepatikslintą suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimą, F69; 

-protinį atsilikimą, F70–F79; 

Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programų paketu (Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer); 

-puikiai mokėti valstybinę kalbą; 

-būti susipažinęs su darbo saugos ir sveikatos darbe reikalavimais; 

-gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo 

metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, gebėti valdyti kaupti, analizuoti, 

sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

-išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas privalo: 
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-savo darbe vadovautis galiojančia Lietuvos medicinos norma  MN 53:2005 „Gydytojas 

psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“; 

-laikytis galiojančių Lietuvos Respublikos bei Poliklinikos teisės aktų, reglamentuojančių 

jo veiklą, reikalavimų;  

-teikti būtinąją medicinos pagalbą; 

-savarankiškai diagnozuoti ligas, gydyti pacientus, kuriems nustatyta atitinkama liga, 

rekomenduoti profilaktikos priemones, stebėti fizinę, psichikos raidą bei sveikatos būklę; 

-nepriskirtais gydytojo psichiatro kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir 

gydytis pas atitinkamos srities specialistą; 

-teikti visapusę profesinę informaciją specialistui, kuriam ligonis siunčiamas konsultuoti 

ar/ir gydytis; 

-paciento tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus žymėti medicinos dokumentuose;  

-vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais pagrįstai išrašyti pacientams 

kompensuojamus bei nekompensuojamus medikamentus, nedarbingumo pažymėjimus bei 

medicinos priemones; 

-bendradarbiauti su kitais asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir 

socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais; 

-propaguoti sveiką gyvenseną, psichikos sutrikimų prevencijos ir psichikos sveikatos 

tausojimo bei ugdymo priemones; 

-įgyvendinti privalomąsias sveikatos priežiūros programas; 

-laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti; 

-tobulinti savo profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka; 

-laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų;  

-Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai tikrintis savo sveikatą;  

-laikytis Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių; 

-tvarkyti medicinos praktikos dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

-savarankiškai domėtis Poliklinikos elektroninėje sistemoje skelbiamais teisės aktais, 

Poliklinikos Direktoriaus įsakymais, darbo procedūromis reglamentuojančiomis gydytojo 

psichiatro darbą; 

-paaiškinti gydytojo psichiatro praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos ministerijos, 

teisėsaugos ar kitų institucijų prašymu;  

-pagal savo kompetenciją teikti informaciją bei analitinę medžiagą savo veiklos klausimais 

Centro vadovui, Poliklinikos administracijai; 

-gerbti pacientų teises, saugoti jų medicinos paslaptis įstatymų numatyta tvarka; 

-laikytis darbo drausmės;  

-savo darbe naudoti tik teisės aktais patvirtintas medicininių dokumentų formas ir 

registrus; 

-laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių, sanitarinio-higieninio režimo bei medicinos etikos 

ir deontologijos principų; 

-Centro vadovo pavedimu dalyvauti funkcinių padalinių (veiklos projektų, darbo grupių, 

komisijų ir pan.) veikloje; 

-savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

-dalyvauti kuriant ir diegiant kokybės sistemą Centre;  

-vykdyti teisėtus Centro vadovo nurodymus; 

-vykdyti kitas teisės aktais jam pavestas pareigas (funkcijas). 

-taikyti tik įteisintus Lietuvoje tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus; 

-sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo pareigas ir funkcijas; 

-tiesioginio vadovo ar Poliklinikos direktoriaus pavedimu vykdyti ir kitas šiuose 

pareiginiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas, jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti 

kokybišką Poliklinikos ir/ar Centro darbą ir/ar pasiekti įstaigos strateginius tikslus (už 



 5 

papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos priemokos/priedai, jei tai yra 

sulygta darbo sutartyje). 

 

 

 


