
BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, 

EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

 Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Psichikos sveikatos 

centro (toliau – Centras) medicinos psichologo pareigybė reikalinga diagnozuojant 

psichikos, elgesio ir asmenybės sutrikimus, atliekant įvairius psichologinius testus 

(asmenybės, intelekto, atminties, dėmesio, mąstymo, emocinės sferos ir kt.), teikiant 

psichologinio konsultavimo paslaugas, padedant spręsti bendravimo, santykių su 

aplinkiniais ir savimi problemas.  

 Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Centro vadovui.  

 Šias pareigas einantis darbuotojas dirba komandoje su gydytoju psichiatru, 

psichikos sveikatos slaugytoju, ir socialiniu darbuotuoju.  

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

nedarbingumo ir kitais panašiais atvejais), darbuotoją gali pavaduoti kitas Centro 

medicinos psichologas/Centro Psichiatrijos dienos stacionaro medicinos psichologas ar 

psichologas- psichoterapeutas. 

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

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

pavaduoti kitą Centro medicinos psichologą/Centro Psichiatrijos dienos stacionaro 

medicinos psichologą ar psichologą-psichoterapeutą. 

 Šias pareigas einantis darbuotojas dirba pagal darbo sutartį.  

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

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

psichologijos krypties išsilavinimą ir būti įgijęs klinikinio psichologo ar jam 

prilygstančią profesinę kvalifikaciją; 

Šias pareigas einantis darbuotojas privalo mokėti: 

-perteikti pagrindinių psichologijos ir psichoterapijos žinių sistemą;  

-suformuoti profesinius suaugusiųjų klinikinės ir konsultavimo psichologijos bei 

psichoterapijos įgūdžius; 

-žinoti asmenybės struktūros, raidos, patologijos tapsmo ir psichologinio konsultavimo 

dėsningumus svarbiausių psichologinių teorijų požiūriu. 

-kvalifikuotai atlikti psichodiagnostinius tyrimus, 

-priimti diagnostinius sprendimus;  

-suformuoti psichologo etika pagrįstas profesines vertybes. 

Šias pareigas einantis darbuotojas privalo išmanyti: 

-suaugusiųjų psichologinę diagnostiką ir vertinimą; 

-psichologinio konsultavimo būdus, metodus ir darbo principus.  

Šias pareigas einantis darbuotojas privalo žinoti asmenybės struktūros, raidos, 

patologijos tapsmo ir psichologinio poveikio dėsningumus svarbiausių psichologinių teorijų 

požiūriu, svarbiausias psichoterapijos teorines paradigmas. 

-mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programų paketu (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, 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 
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Šias pareigas einantis darbuotojas: 

-teikia: 

-psichologinio konsultavimo paslaugas (individualias ir grupėse) asmenims, kurie 

kreipėsi savarankiškai, padėdamas spręsti bendravimo, santykių su aplinkiniais ir savimi 

problemas; 

-pagalbą  užtikrinant psichologinę reabilitaciją ir readaptaciją asmenims, kurie turėjo 

psichikos problemų ir jų šeimų nariams; 

-pagalbą asmenims krizių atveju, išgyvenusiems psichologines traumas ar netektis. 

-psichologinio konsultavimo paslaugas (individualiai ir grupėmis) ir/ar psichologinę 

diagnostiką asmenims, kuriuos siunčia Centro gydytojai psichiatrai, nustatę psichologinio tyrimo 

ir/ar konsultavimo būtinybę. 

-dokumentuoja savo darbą medicinos dokumentuose (žymi tikslus, apibendrintą 

psichologinės konsultacijos ir/ar psichodiagnostinio vertinimo turinį, kontakto ypatumus ir 

trukmę, taikomus metodus, pasiektus rezultatus ir pan.); 

-savo praktikoje naudoja tik moksliškai pagrįstą, patikimą ir adaptuotą metodiką; 

-psichodiagnostinio interviu metu psichometriniais testais įvertina paciento 

psichoemocinę būklę (nerimo ir depresijos lygį, nuotaikos sutrikimus ir kt.) bei pasiūlo 

reikalingą psichologinę pagalbą: individualias konsultacijas, psichokorekcinius pokalbius, 

individualius ar grupinius savireguliacijos mokymo, autogeninės treniruotės, diskusijų ar 

savipagalbos grupes, psichologinę paramą šeimai ar gydytojo psichiatro konsultaciją; 

-padeda diagnozuoti psichikos, elgesio ir asmenybės sutrikimus, atlikdamas 

psichologinės diagnostikos suaugusiems (asmenybės, intelekto, atminties, dėmesio, mąstymo, 

emocinės sferos) testus; 

-užtikrina tyrimų rezultatų konfidencialumą, paciento teisių ir interesų 

nepažeidžiamumą įstatymų numatyta tvarka; 

-esant  reikalui gali būti paskirtas dalyvauti pakaitinio gydymo metadono programoje; 

-laikosi vidaus tvarkos taisyklių, sanitarinio-higieninio režimo bei medicinos etikos ir 

deontologijos principų; 

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

-laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų: mandagiai ir pagarbiai bendrauja su 

kitais Poliklinikos darbuotojais, pacientais ir lankytojais, reikalui esant pagal 

kompetenciją užtikrina tinkamą informacijos suteikimą, deda pastangas siekiant išvengti 

konfliktų, o kilus konfliktinei situacijai – ją sprendžia dalykiškai, gerbia pacientų teises 

ir jų nepažeidžia; 

-savo darbe vadovaujasi galiojančiais LR teisės aktais ir Poliklinikos direktoriaus 

įsakymais bei laikosi šių teisės aktų reikalavimų;  

-tausoja įstaigos nuosavybę, rūpestingai naudoja organizacinės technikos priemones, 

laikosi nustatytos dokumentų saugojimo tvarkos, įsipareigoja nenaudoti Poliklinikos 

turto jokiai kitai veiklai, išskyrus darbo funkcijų vykdymą; 

-Centro vadovui teikia pasiūlymus ir/ar rekomendacijas dėl Centro darbo, susijusio su 

vykdomomis funkcijomis, gerinimo; 

-tiesioginio vadovo ir/ar Poliklinikos direktoriaus pavedimu vykdo 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 

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

sutarta darbo sutartyje). 

 

 

  


