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 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pareigybės pavadinimas - medicinos psichologas. 

2. Pareigybės grupė - specialistas.  

3. Pareigybės lygis – A1.  

4. Pareigybės paskirtis - medicinos psichologas dirba savarankiškai, verčiasi medicinos 

psichologo praktika globos namuose, dirbta savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, bendradarbiauja 

su kitais globos namų specialistais.  

5. Pareigybės darbo sritis – globos namų gyventojų psichinės sveikatos priežiūros 

6. Organizavimas, koordinavimas ir įgyvendinimas. 

7. Medicinos psichologas vadovaujasi Lietuvos Medicinos norma MN 162:2018 „Medicinos 

psichologas“, Lietuvos Respublikos įstatymais,  kitais teisės aktais, reglamentuojančiais medicinos 

psichologo veiklą, psichologo profesinę etiką, globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir 

savo pareigybės aprašymu.  

8. Medicinos psichologas tiesiogiai pavaldus  sveikatos priežiūros padalinio vadovui. 

9. Medicinos psichologą skiria pareigoms ir atleidžia iš jų, nustato jo pareiginį atlyginimą, 

sudaro rašytinę darbo sutartį įstaigos direktorius. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

 

10. Medicinos psichologas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

10.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

10.2. Būti baigęs klinikinės psichologijos arba sveikatos psichologijos studijas, bakalauro 

studijų programą arba išlyginamąsias psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar klinikinės 

psichologijos magistro studijų programą; 

10.3. Lietuvos medicinos normos nustatyta tvarka įgijęs medicinos psichologo profesinę 

kvalifikaciją; 

10.4. Turėti medicinos psichologo spaudo numerį. 

10.5. Mokėti naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis. 

10.6. Turi žinoti medicinos statistikos, sveikatos draudimo ir sveikatos teisės pagrindus, 

dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus. 

 

III. FUNKCIJOS 

 

11. Medicinos psichologas: 

11.1.  privalo: 

11.1.1. pagal savo kompetenciją atlikti psichologinį įvertinimą, taikyti psichologines 

intervencijas, o įtaręs psichikos ar kitą sveikatos sutrikimą, siųsti psichiatro konsultacijai; 



11.1.2. vykdyti ligų prevenciją ir stiprinti visuomenės sveikatą; 

11.1.3. vykdyti švietėjišką veiklą gyventojams medicinos psichologijos klausimais; 

11.1.4. pagal kompetenciją vykdyti privalomąsias sveikatos programas; 

11.1.5. tobulinti profesinę kvalifikaciją ją reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka; 

11.1.6. tvarkyti medicinos psichologo praktikos dokumentus medicinos psichologo praktikos 

dokumentų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;  

11.1.7. paaiškinti medicinos psichologo praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu; 

11.1.8. taikyti tik psichologijos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius tyrimo, 

gydymo ir prevencijos metodus, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis; 

11.1.9. teikti pirmąją medicinos pagalbą jos teikimą reglamentuojančių teisės aktų  nustatyta 

tvarka; 

11.1.10. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos 

priežiūros specialisto praktiką, nustatytas pareigas; 

11.1.11. Susipažinti su globos namų esamais medicinos dokumentais apie gyventoją tuo atveju, 

kai tai reikalinga asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. 

11.2. turi gebėti: 

11.2.1. bendrauti su įvairaus amžiaus gyventojais ir jų artimaisiais; 

11.2.2. organizuoti ir planuoti savo veiklą, veikti savarankiškai, bendrauti ir dirbti komandoje; 

11.2.3. spręsti problemas ir priimti sprendimus pagal savo kompetenciją; 

11.2.4. nustatyti psichologinės intervencijos poreikį; 

11.2.5. atlikti psichologinį įvertinimą; 

11.2.6. atpažinti psichikos ir elgesio sutrikimus; 

11.2.7. atpažinti gyventojo savižudišką elgesį, įvertinti savižudybės riziką ir suteikti reikiamą 

pagalbą; 

11.2.8. pasirinkti ir taikyti gyventojams, turintiems įvairių psichikos ir elgesio sutrikimų, 

negalią, priklausantiems skirtingoms sociokultūrinėms grupėms tinkamas psichologines 

intervencijas: individualias ir grupines psichologines konsultacijas, psichologinio poveikio 

priemones ir psichoterapijos technikas; 

11.2.9.  įvertinti psichologinių intervencijų veiksmingumą; 

11.2.10.  mokyti gyventojus atpažinti ligos paūmėjimą, valdyti ligą, motyvuoti tinkamai vartoti 

vaistus, laikytis gydymo rekomendacijų ir stiprinti sveikatą; 

11.2.11. savarankiškai ir kartu su globos namų specialistais rengti ir taikyti sveikatos stiprinimo 

priemones asmeniui ar grupei; 

11.2.12. savarankiškai ir kartu su globos namų specialistais rengti ir taikyti ligų bei 

psichologinių problemų prevencijos priemones asmeniui ar  grupei; 

11.2.13. spręsti profesinės veiklos etines dilemas. 

11.3.  turi laikytis saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos 

reikalavimų. 

11.4. vykdo kitus direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavestus nurodymus bei pavedimus, atlikta 

kitus nenumatytus pavedimus ir užduotis susijusias su globos namų veikla, neviršijant savo 

kompetencijos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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