
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

• Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą su magistro 

kvalifikaciniu laipsniu, galiojančią licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro 

profesinę kvalifikaciją.  

•  Žinoti sanitarijos, higienos reikalavimus, priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

•  Dirbti savarankiškai, bendradarbiauti su kitais asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistais. 

•  Atitikti Lietuvos medicinos normos MN 53:2005 nustatytus kompetencijos reikalavimus.  

• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

kitus teisės aktus, reglamentuojančius suimtųjų (nuteistųjų) sveikatos priežiūrą. 

•  Mokėti dirbti su Microsoft Office programomis. 
 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

• Siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos paslaugų kokybę Sveikatos priežiūros tarnyboje, 

gydytojas psichiatras privalo: 

o vykdyti Lietuvos medicinos normoje MN 53:2005 numatytas pareigas ir turi teisę 

įgyvendinti šioje normoje numatytas teises; 

o vykdyti Sveikatos priežiūros tarnybos kokybės vadove numatytus reikalavimus; 

o teikti psichiatrinę, psichoterapinę ir psichologinę pagalbą. 

•  Siekiant užtikrinti Sveikatos priežiūros tarnyboje keliamų uždavinių ir tikslų vykdymą, 

gydytojas psichiatras: 

o diagnostiniais tikslais vykdo pirminę asmenų apžiūrą ir apklausą; 

o atlieka ambulatorinį asmenų priėmimą, profilaktiškai patikrina ar suimtieji ir nuteistieji 

neserga psichinėmis ligomis; 

o siunčia psichikos ligonius į psichiatrijos stacionarą, jeigu ambulatorinis gydymas yra 

neveiksmingas; 

o vykdo ligonių, išrašytų iš stacionaro, priežiūros ir gydymo rekomendacijas, užtikrinant 

gydymo paslaugų tęstinumą; 

o teikia pagalbą ištiktiems dvasinės krizės asmenims, gręsiant savižudybei, po mėginimų 

nusižudyti bei įtarus konfliktinę situaciją ar asmens priespaudą kameroje praneša atitinkamų padalinių 

atsakingiems pareigūnams; 

o stebi psichikos ligonius, kurių psichikos sutrikimai dažnai paūmėja ir paūmėjimo metu 

kelia pavojų jų pačių ar aplinkinių sveikatai bei gyvybei; 

o atlieka suimtųjų nuteistųjų detoksikaciją; 

o nustato narkologinio susirgimo preliminarią diagnozę ar tam tikrus susirgimo 

simptomus, apsinuodijimą psichiką veikiančiomis medžiagomis; 

o užtikrina racionalų psichotropinių medikamentų naudojimą. 

•  Sveikatos priežiūros tikslais gydytojas psichiatras privalo: 

o dalyvauti Sveikatos priežiūros tarnybos medicinos personalo pasitarimuose; 

o pagal kompetenciją dirbti su informacine duomenų sistema „Prisonis“; 

o laikytis medicinos etikos ir elgesio normų; 

o laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų numatytų konfidencialumo reikalavimų. Neteikti 

konfidencialios informacijos be paciento sutikimo, išskyrus LR įstatymuose numatytus atvejus. 

•  Siekiant įstaigos strateginių tikslų, vykdyti kitus su užimamomis pareigomis susijusius 

nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus, Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko įsakymus bei 

nurodymus. 
 


