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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO GYDYTOJO PSICHIATRO PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Gydytojas psichiatras yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A
3. Pareigybės paskirtis: Įstaigos gydytojo psichiatro pareigybė reikalinga teikti proto ir psichikos negalią

turintiems asmenims psichikos sveikatos būklės tikrinimo, ligų profilaktikos, diagnozavimo ir ligonių
gydymo apimties paslaugas, atlikti kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas.

4. Pareigybės pavaldumas: gydytojas psichiatras yra tiesiogiai pavaldus vyriausiajam slaugytojui –
slaugos administratoriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Gydytojas psichiatras profesinę kvalifikaciją įgyja baigęs universitetines medicinos studijas ir
psichiatrijos rezidentūrą. Užsienyje įgyta gydytojo psichiatro profesinė kvalifikacija pripažįstama
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Teisę verstis gydytojo psichiatro praktika turi gydytojas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka įgijęs gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją ir turintis licenciją verstis medicinos praktika
pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją.

7. Gydytojas psichiatras verčiasi gydytojo psichiatro praktika sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose
licenciją teikti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

8. Gydytojas psichiatras dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitais asmens ir visuomenės
sveikatos priežiūros specialistais, įstaigos bendrosios praktikos slaugytojais ir socialiniais
darbuotojais.

9. Gydytojas psichiatras vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, medicinos
norma MN 53:2019 „Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, įstaigos
nuostatais bei vidaus tvarkos taisyklėmis.

10. Gydytojo psichiatro profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja
baigęs gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją suteikusias studijas, nuolat tobulindamas įgytą
profesinę kvalifikaciją ir susipažindamas su psichiatrijos mokslo ir praktikos naujovėmis.

11. Gydytojo psichiatro profesinę kompetenciją nustato MN 53:2019 „Gydytojas psichiatras. Teisės,
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS

12. Gydytojas psichiatras  privalo:
12.1. teikti būtinąją medicinos pagalbą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
12.2. pagal savo kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje, ir asmens sveikatos priežiūros

įstaigos, kurioje dirba, licenciją tirti, diagnozuoti ir gydyti ligas, būkles bei psichikos ir elgesio
sutrikimus, rekomenduoti ir dalyvauti organizuojant ligų, būklių bei psichikos ir elgesio sutrikimų
profilaktikos priemones bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;



12.3. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir (ar) gydytis pas atitinkamos
srities asmens sveikatos priežiūros specialistą;

12.4. bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, dalyvaujančiais atliekant
tyrimo, diagnostikos ir gydymo veiksmus;

12.5. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;
12.6. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003

m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

12.7. pagal kompetenciją vykdyti privalomąsias sveikatos programas;
12.8. laikytis profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti, saugoti profesinę paslaptį

ir visą informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia; kitiems asmenims ši informacija gali būti
atskleista Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka;

12.9. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos
priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimą, nustatyta tvarka;

12.10. laikytis licencijuojamos sveikatos priežiūros specialisto veiklos sąlygų;
12.11. tvarkyti gydytojo psichiatro praktikos dokumentus;
12.12. paaiškinti gydytojo psichiatro praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;
12.13. taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius

tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis;
12.14. naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančias medicinos priemones (prietaisus), išskyrus

kituose teisės aktuose nustatytas išimtis. Užtikrinti, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų
naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone
(prietaisu) pateikiama informacija;

12.15. laikytis darbo saugos taisyklių.
13. Atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros

specialisto praktiką, nustatytas pareigas.

IV. ATSAKOMYBĖ

14. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tai, kad jam pavestos
užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai, už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų
funkcijų vykdymą, už įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą,
už materialinę žalą, padarytus dėl savo kaltės ir neatsargumo.
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