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VšĮ KRETINGOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO  

MEDICINOS PSICHOLOGO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Medicinos psichologo pareiginiai nuostatai nustato profesinės veiklos sritis, teises, pareigas, 

kompetenciją ir atsakomybę. 

2. Medicinos psichologą į darbą priima ir atleidžia, sudaro rašytinę darbo sutartį, nustato jo 

pareiginį atlyginimą, tvirtina darbo grafiką VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro direktorius.  

3. Prieš pradedant dirbti ir vėliau pagal reikalavimus privalo pasitikrinti sveikatą. 

4. Medicinos psichologo ryšiai: 

4.1. tiesiogiai  pavaldus  Centro direktoriui; 

4.2. bendradarbiauja su VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro gydytojais, specialistais ir 

darbuotojais. 

5. Medicinos psichologas atostogų, ligos ar dėl kitų priežasčių gali būti pavaduojamas 

direktoriaus įsakymu kito medicinos psichologo. 

6. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos: 

6.1. Medicinos psichologas – asmuo, baigęs psichologijos pagrindinio ir / ar specializuoto 

rengimo studijas, įstatymo nustatyta tvarka baigęs psichologijos specializuotą rengimą ir išlaikęs 

kvalifikavimo egzaminą; 
 

II. MEDICINOS PSICHOLOGO PROFESINĖS VEIKLOS 

PRAKTIKOS APIMTIES RIBOS 

 

7. Medicinos psichologo praktika verstis gali asmuo, kuris įgijęs psichologijos magistro 

laipsnį ir psichologo specialisto kvalifikaciją, privalo turėti tokių žinių ir gebėjimų: 

7.1. turėti specialiųjų profesinių žinių, supratimo ir įgūdžių, būtinų specializuotai veiklai 

atlikti; 

7.2. organizuoti, atlikti ir vertinti reikiamą visavertę psichologinę pagalbą; 

7.3. mokėti dirbti komandoje ir vadovauti jai; 

7.4. asmeninis dalyvavimas įstaigos veikloje ir atsakomybė už suteiktas paslaugas. 

8. Medicinos psichologas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro ir kitų institucijų įsakymais, VšĮ Kretingos 

psichikos sveikatos direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos 

darbe instrukcijomis, civilinės saugos instrukcijomis, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, kitais 

norminiais dokumentais, susijusiais su profesinės veiklos praktika, galiojančiomis medicinos ir 

higienos normomis bei šiais nuostatais. 
 

III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

9. Medicinos psichologas privalo turėti tokių žinių ir gebėjimų: 

9.1. pakankamai mokslų, kuriais grindžiama psichologija, žinių ir  gerai suprasti 

psichologijos tyrimo metodus, įskaitant psichologinio įvertinimo metodus ir duomenų analizės 

principus; 

9.2. pakankamai suprasti sveiko žmogaus biologinius psichikos pagrindus, pažintinius 

procesus, asmenybę bei jos raidą, taip pat fizinės bei socialinės aplinkos įtaką asmeniui; 

9.3. profesinės patirties skleidimo; 

9.4. bendravimo ir bendradarbiavimo principus su sveikatos priežiūros specialistais; 

9.5. kompiuterinio raštingumo pagrindinius įgūdžius. 
 



IV. MEDICINOS PSICHOLOGO PAREIGOS 

 

10. Medicinos psichologas privalo: 

10.1.atlikti psichologinę diagnostiką vaikams, paaugliams ir suaugusiems, kuriuos atsiunčia 

Centro gydytojai psichiatrai, sprendžiant asmenybės problemas;  

10.2. teikti psichologinę pagalbą asmenims, kuriuos atsiunčia Centro gydytojai psichiatrai, 

nustatę diagnozę ir numatę psichologinės pagalbos būtinumą; 

10.3. teikti psichologinę pagalbą krizių atvejais asmenims, išgyvenusiems traumas; 

10.4. teikti pagalbą užtikrinant psichologinę reabilitaciją ir readaptaciją tiems asmenims, 

kurie turėjo psichikos sveikatos problemų bei jų šeimos nariams; 

10.5. atlikti švietėjišką darbą konsultuodamas tėvus ar globėjus aktualiais vaikų 

psichologiniais klausimais; 

10.6. laikytis LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintų medicinos psichologo normų ir 

kitų teisės aktų, reglamentuojančių medicinos psichologo darbą psichinės sveikatos priežiūros 

srityje.  

V. MEDICINOS PSICHOLOGO TEISĖS 

 

11. Medicinos psichologas turi teisę: 

11.1. naudotis nustatytomis socialinėmis, kvalifikacijos tobulinimo garantijomis; 

11.2. gauti darbui būtinas apsaugos bei kitas priemones; 

11.3. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

11.4. gauti darbui reikalingą informaciją, dalyvauti pasitarimuose, konferencijose ir kituose 

renginiuose sveikatos priežiūros klausimais; 

11.5. teikti  pasiūlymus psichologijos paslaugų atlikimo gerinimo  klausimais Centro 

administracijai; 

11.6. atsisakyti teikti paslaugas, jeigu tai prieštarauja Psichologų profesinės etikos kodeksui; 

11.7. turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų teisių. 
 

VI. MEDICINOS PSICHOLOGO ATSAKOMYBĖ 

 

12. Medicinos psichologas atsako už: 

12.1. tinkamą, kokybišką psichologijos paslaugų vykdymą, atitinkantį reglamentuojančių 

teisės aktų reikalavimus; 

12.2. pacientų asmens duomenų saugumo užtikrinimą; 

12.3. korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo 

darbo kokybę bei pacientų saugumą savo darbo metu;. 

12.4. tinkamą, kokybišką medicinos dokumentų pildymą savo kompetencijos ribose; 

12.5. tinkamą, savalaikį reikalingų ataskaitų pateikimą; 

12.6. darbuotojo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi; 

12.7. medicinos etikos ir deontologijos principų laikymąsi. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUORODOS 

 

13. Medicinos psichologas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam  priskirtų 

funkcijų atlikimą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už kompetencijos viršijimą atsako 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 


