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ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS 

2017-04-13 Nr. IV-64 

Šiauliai 

MEDICINOS PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Šiaulių sanatorinės mokyklos medicinos psichologas yra priskiriamas slaugos 

specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis: medicinos psichologas priskiriamas A1lygio pareigybei.  

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Medicinos psichologui keliami reikalavimai: 

4. Medicinos psichologo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetines 

psichologijos studijas; 

5. Teisę verstis medicinos psichologo praktika turi asmuo, turintis Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos psichologo licenciją verstis medicinos 

psichologo praktika pagal įgytą profesinę kvalifikaciją. 

6. Medicinos psichologas verčiasi psichologo praktika asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti vaikų ir/ar 

suaugusiųjų medicinos psichologo paslaugas. 

7. Medicinos psichologas dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitais sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais. 

8. Medicinos psichologas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais 

ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą. 

9. Medicinos psichologas turi turėti medicinos psichologo spaudą, išduotą Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. Medicinos psichologas bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros specialistais. 

11. Medicinos psichologas turi teisę dalyvauti mokslinių draugijų veikloje, taip pat 

pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose, kuriose nagrinėjami klinikinės psichologijos 

klausimai. 

12. Vykdyti saugos darbe taisyklių ir teisės aktų nustatytus higienos normų reikalavimus. 

13. Laikytis etikos ir deontologijos principų, gerbti asmenų teises ir jų nepažeisti. 

14. Gerbti asmens individualumą, kultūrinius įsitikinimus, papročius. 

15. Medicinos psichologas privalo: 

15.1. pagal savo kompetenciją ir sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba, reikalavimus 

bei licenciją kvalifikuotai teikti psichologinę pagalbą bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybę arba nukreipti pacientus į kitas sveikatos priežiūros įstaigas; 

15.2. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo 

priemones; 

15.3. bendradarbiauti su kitais asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir 

socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais; 



15.4. nepriklausančiais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientus konsultuotis ir gydytis 

pas atitinkamos srities specialistus; 

15.5. laikytis medicinos psichologo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų 

nepažeisti; 

15.6. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

16. Medicinos psichologo profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, 

kuriuos jis įgyja, baigęs medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją suteikiančias universitetines 

studijas bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją ir atsižvelgdamas į nuolatinę mokslo ir 

praktikos pažangą. 

17. Medicinos psichologas turi žinoti: 

17.1. paciento teises, psichikos sveikatos priežiūrą; 

17.2. psichologinio įvertinimo metodus; 

17.3. sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos organizavimo pagrindus; 

17.4. sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos modelius; 

17.5. konsultavimo, stresų įveikimo būdus ir mokslinių tyrimų metodologiją; 

17.6. sveikatos teisės pagrindus; 

17.7. darbo su dokumentais ir raštvedybos pagrindus; 

17.8. naudojimosi informacinėmis duomenų bazėmis būdus; 

18. Medicinos psichologas turi išmanyti, gebėti: 

18.1. išmanyti  bendruosius psichologo etikos kodekso reikalavimus; 

18.2. gebėti dirbti komandoje su kitais specialistais (psichiatru, psichologu, socialiniu 

darbuotoju ir kt.); 

18.3. suprasti ir mokėti įvertinti kliento kognityvines ir emocines reakcijas į ligą, į 

sveikatos netekimą; 

18.4. ligos sukeltas biologines-socialines pasekmes, taikant psichologinio įvertinimo 

metodus reabilitacijos procese; 

18.5. dirbti su įdiegtomis kompiuterinėmis programomis; 

18.6. taikyti psichologinės diagnostikos ir psichoterapinio poveikio metodus; 

18.7. konsultuoti individualiai ir grupėje; 

18.8. vesti sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos mokymus; 

18.9. tirti su sveikata susijusias psichologines problemas; 

19. Medicinos psichologas turi atsakingai savarankiškai organizuoti savo darbą, logiškai ir 

analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, 

sąžiningu. 

20. Medicinos psichologas turi formuoti konstruktyvią sergančių ir personalo sąveiką 

siekiant optimalaus efektyvumo sveikimo procese. 

21. Medicinos psichologas privalo: 

21.1. planuoti savo darbinę veiklą; 

21.2. dalyvauti įstaigoje vykstančiuose pacientų gydymo ir slaugos aptarimuose; 

21.3. tvarkyti medicininę dokumentaciją ir teikti statistikos, kitus privalomosios 

atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

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

21.5. nustatyta tvarka tikrintis sveikatą; 

21.6. teikti kvalifikuotą psichologinę pagalbą pacientams; 

21.7. profesiniame darbe laikytis psichologo etikos kodekso reikalavimų; 

21.8. saugoti ir garantuoti kiekvieno paciento jam pateiktos informacijos, dokumentacijos 



slaptumą; 

21.9. psichologas negali būti šaukiamas kaip liudytojas ar teikti kokius nors paaiškinimus 

dėl aplinkybių, kurias jis sužinojo eidamas pareigas, išskyrus įstatymų numatytus atvejus; 

21.10. tvarkyti psichologo praktikos dokumentus įstaigos nustatyta tvarka. 

22. Medicinos psichologas privalo vadovautis: 

22.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

22.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą; 

22.3. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis; 

22.4. darbo sutartimi; 

22.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

22.6. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, 

taisyklėmis ir pan.). 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

23. Medicinos psichologas atlieka šias funkcijas:  

23.1. dirba pagal darbo grafiką; 

23.2. informuoja mokinių tėvus, teisėtus globėjus apie paciento psichoemocinę būklę, 

gydymo planą, rezultatus; 

23.3. medicinos psichologas be administracijos sutikimo neturi teisės pavesti savo darbo 

kitam asmeniui; 

23.4. versdamasis medicinos psichologo praktika laikosi teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų; 

23.5. dėl skubios psichologinės pagalbos suteikimo būtinybės informuoja mokyklos 

administraciją; 

23.6. nedelsiant informuoti administraciją susirgus, gavus traumą darbe, pakeliui iš darbo 

ar į darbą; 

23.7. laikosi asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklių; 

23.8. vykdo saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus; 

23.9. laikosi profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia; 

23.10. nevartoja alkoholinių gėrimų, narkotinių bei toksinių medžiagų; 

23.11. laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų; 

23.12. pastebėjęs kito sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą, nedelsdamas 

informuoja tą klaidą padariusį asmenį ir jo tiesioginį vadovą; 

23.13. teikia informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

23.14. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais; 

23.15. dirba pagal darbo grafiką; 

23.16. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas; 

23.17. nenaudoja prieš vaikus bet kokios formos fizinio ar psichologinio smurto, 

neįžeidinėja, neišnaudoja, apsaugo vaiką nuo grubaus ir orumą žeminančio elgesio ar bendravimo; 
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