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VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  

MEDICINOS PSICHOLOGO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 41 

 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės grupė – specialistai.   

2. Pareigybės lygis – A1. 

3. VSGN medicinos psichologo pareigybės paskirtis – teikti individualias ar grupinės 

psichologines konsultacijas, taikyti psichologinio poveikio priemonės ir psichoterapijos technikas 

ligoms ir sutrikimams gydyti, psichologinėms problemoms spręsti ir psichosocialiniam 

funkcionavimui gerinti. 

4. VSGN medicinos psichologas pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir Lietuvos 

medicinos normų nustatytą kompetenciją atlieka asmens sveikatos priežiūrą, apimančią 

psichologinį įvertinimą, psichologines intervencijas ligoms ir sutrikimams gydyti, psichologinėms 

problemoms spręsti ir psichosocialiniam funkcionavimui gerinti, ligų ir sutrikimų prevenciją ir 

sveikatos stiprinimą, remiantis sistemine biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika.  

5. VSGN medicinos psichologas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui 

socialiniams reikalams. 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Teisę dirbti medicinos psichologu turi asmuo baigęs universitetinės psichologijos 

bakalauro studijų programą arba išlyginamąsias psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar 

klinikinės psichologijos magistro studijų programą ir turintys medicinos psichologo spaudo numerį. 

7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų medicinos psichologo darbo patirtį. 

8. Mokėti valstybinę kalbą. 

9. Psichologas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos medicinos 

norma MN 162|:2018  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais psichologo veiklą, medicinos 

psichologo profesine etika. Įstaigos, kurioje dirba, nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo 

saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir savo 

pareigybės aprašymu.  

10. Medicinos psichologas dirba savarankiškai ir bendradarbiaudamas su socialinės 

srities bei sveikatos priežiūros specialistais. 

 

11. Medicinos psichologas turi gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe įprastas taisykles 

ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.  

12. Nuolat siekti atnaujinti savo teorines psichologinio darbo žinias bei gebėjimus. 

13. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus. 
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14. Medicinos psichologas savo veikloje turi vadovautis šiomis vertybinėmis 

nuostatomis: 

14.1. būti pareigingas, darbštus, sąžiningas, atsakingas, gebėti bendrauti su įvairaus 

būdo žmonėmis; 

14.2. vertinti visus klientus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų 

socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų; 

14.3. pasitikėti savo klientu, būti objektyviam priimant sprendimus, nesivadovauti 

išankstinėmis nuostatomis; 

14.4. laikytis konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teikti tik įstatymų 

numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius kliento interesus; 

14.5. laikytis psichologo etikos kodekso reikalavimų; 

14.6. vadovautis žmogiškosiomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio 

supratimo ir sutarimo principais. 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

15. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

16.1 Teikia  psichologinę pagalbą VSGN gyventojams jų artimiesiems bei įstaigos  

darbuotojams tiesiogiai dirbantiems su įstaigos gyventojais.  

16.2 Konsultuoja, atlieka psichologinį įvertinimą bei diagnostinį darbą. 

16.3 Atsižvelgiant į VSGN klientų poreikius taiko psichoterapijos paradigmas 

technikas ir psichologinio poveikio priemones gydant psichikos ir somatinius sutrikimus, 

konsultuojant gyventojus, vykdo prevenciją ir reabilitaciją, organizuoja psichologinį švietimą. 

16.4 Medicinos psichologas turi išmanyti psichologinius sveikatos ir ligų sveikatos 

stiprinimo ir ligų prevencijos principus, psichologinių krizių ir traumų psichologijos, suicidologijos 

principus. 

16. Medicinos psichologas turi gebėti: 

17.1.bendrauti su įvairaus amžiaus klientais ir jų artimaisiais; 

  17.2 organizuoti ir planuoti savo veiklą, veikti savarankiškai, bendrauti ir dirbti 

komandoje, spręsti problemas ir priimti sprendimus pagal savo kompetenciją; 

17.3. nustatyti psichologinės intervencijos poreikį; 

17.4. atlikti psichologinį įvertinimą; 

17.5. atpažinti psichikos ir elgesio sutrikimus; 

17.6. atpažinti paciento savižudišką elgesį, įvertinti savižudybės riziką ir suteikti 

reikiamą pagalbą; 

17.7. pasirinkti ir taikyti pacientams, turintiems įvairių psichikos ir elgesio sutrikimų, 

negalią, priklausantiems skirtingoms sociokultūrinėms grupėms, ir (ar) jų artimiesiems 

tinkamas psichologines intervencijas: individualias ir grupines psichologines konsultacijas, 

psichologinio poveikio priemones ir psichoterapijos technikas; 

17.8. įvertinti psichologinių intervencijų veiksmingumą; 

17.9. mokyti pacientus atpažinti ligos paūmėjimą, valdyti ligą, motyvuoti tinkamai 

vartoti vaistus, laikytis gydymo rekomendacijų ir stiprinti sveikatą; 

17.11. savarankiškai ir kartu su kitais socialinės srities bei sveikatos priežiūros 

specialistais rengti ir taikyti ligų, sveikatos stiprinimo bei psichologinių problemų prevencijos 

priemones asmeniui, grupei ar bendruomenei; 

17.12. spręsti profesinės veiklos etines dilemas. 

17.13.tvarkyti dokumentus, bendradarbiauti su VSPC darbuotojais ir kitais 

specialistais.  



 

 

3 

17.14. rengti individualias rekomendacijas, rinkti ir kaupti reikalingą informaciją 

problemoms spręsti, esant būtinybei, bendrauti su Visagino savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos, sveikatos priežiūros įstaigų psichologai ir kitais specialistais.  

   17.15. derinti su VSGN direktoriumi, direktoriaus pavaduotojų socialiniams reikalams  

veiklos prioritetus ir pagal juos rengti savo veiklos programą.  

   17.16. dalyvauti sudarant, peržiūrint ir tikslinant VSGN klientų Individualios socialinės 

globos planus (ISGP). 

17.17. nuolat tobulinti teorines ir praktines žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir 

gebėjimus.  

17.18. Vykdyti su VSGN funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VSGN 

Direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pavedimus tam, kad būtų pasiekti 

VSGN tikslai ir įgyvendinti uždaviniai. 

 

IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

 18.VSGN medicinos psichologas atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka už: 

 18.1.Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, 

reglamentuojančių jo veiklą, nesilaikymą, savivaldybės institucijų sprendimų savo kompetencijos 

klausimais nevykdymą; 

                            18.2.VSGN nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir 

pavestų užduočių neatlikimą ar netinkamą atlikimą; 

                      18.3.VSGNvidaus darbo tvarkos taisyklių nesilaikymą; 

                      18.4.priskirtų materialinių vertybių apsaugą; 

       18.5.jo žinioje esančių dokumentų, bylų saugumą, konfidencialumą. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 


