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GYDYTOJO-PSICHIATRO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I.PAREIGYBĖ 

 
         1. Gydytojo-psichiatro, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – gydytojas-
psichiatras), pareigybė priskiriama įstaigos specialistų pareigybių grupei.  
         2. Pareigybės lygis – A. 
         3. Gydytojo-psichiatro pareigybė reikalinga atlikti psichikos sutrikimų diagnozavimą, gydymą 
ir profilaktiką. 
         4. Pareigybės pavaldumas  - gydytojas-psichiatras pavaldus vyr. slaugos administratoriui.    
    

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
   

 5. Gydytojas-psichiatras turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
 5.1. turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą psichiatro kvalifikaciją ir tai patvirtinančią 
licenciją, nustatyta tvarka baigęs psichiatrijos rezidentūrą ar kitas jai prilygstančias podiplomines 
studijas; 
 5.2. būti susipažinusiam su Psichikos sveikatos priežiūros įstatymais ir poįstatyminiais aktais, 
žmogaus teises ginančių tarptautinių įstatymų nuostatomis, Aukštelkės socialinės globos namų 
nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu; 
 5.3. gydytojo-psichiatro apranga ir veiksmai neturi kenkti jo paties ir paciento sveikatai bei 
saugumui; 
 5.4. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su proto ir psichikos negalią turinčiais klientais, gerbti 
gyventojus ir darbuotojus, laikytis konfidencialumo. 

  
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
 6. Gydytojas-psichiatras vykdo šias funkcijas: 
 6.1. diagnozuoja ir gydo psichikos sutrikimus (ligas), rekomenduoja gydymo taktiką; 
 6.2. žymi medicininiuose dokumentuose tyrimo bei gydymo rezultatus; 
 6.3. visais neaiškiais atvejais, taip pat ligoniui nesveikstant ar blogėjant jo būklei, nedelsiant 
siunčia pacientą konsultacijai ar tirti ir gydyti; 
 6.4. nustatyta tvarka praneša policijai apie sužeidimus šaltuoju ar šaunamuoju ginklu bei kitus 
smurtinius sužeidimus ir sužalojimus; 
 6.5. pateikia reikiamus medicinos duomenis bei informaciją apie paciento psichikos būklę, 
laikantis LR įstatymų ir teisės aktų; 
 6.6. gydytojas psichiatras turi žinoti, mokėti ir išmanyti: 
 6.6.1. įvertinti ir atpažinti konkretų psichikos sutrikimą bei nustatyti diagnozę; 
 6.6.2 .asmenybės struktūrą, sveiko ir sergančio žmogaus psichologiją; 
 6.6.3. bendrauti su pacientais, savo kolegomis gydytojais, slaugos specialistais ir kt.; 
 6.6.4. medicinos gydytojo teorinius ir praktinius reikalavimus; 
 6.6.5. teikdamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas suaugusiems: 
 6.6.5.1. psichikos sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančius LR įstatymus ir kitus 
teisės aktus; 



 6.6.5.2. bendrąją psichopatologiją (psichikos sutrikimų simptomus ir sindromus), jų 
biologinius ir psichologinius mechanizmus, juos atpažinti, įvertinti jų įtaką paciento elgesiui, galimą 
pavojų paties paciento ar aplinkinių žmonių sveikatai bei gyvybei, surinkti ir įvertinti paciento 
gyvenimo bei ligos anamnezę; 
 6.6.5.3. slaugyti psichomotoriškai sujaudintus, impulsyvius ligonius, kurių elgesys kelia 
pavojų jų pačių ar kitų žmonių sveikatai, gyvybei; 
 6.6.5.4. įvertinti indikacijas stacionariam bei prievartiniam hospitalizavimui; 
 6.6.5.5. įvertinti neurologinę ligonio būklę ir žinoti pagrindinius nervų ligų tyrimo būdus; 
 6.6.5.6. teisės psichiatrijos uždavinius ir funkcijas, eksperto teises ir pareigas, veiksnumo, 
pakaltinamumo sąvokas, teisės psichiatrijos ekspertizių rūšis, kokia ekspertizė skiriama ir kaip 
aprašoma, kaip aprašomi tyrimo rezultatai, kokios medicinos priemonės taikomos asmenims, 
pripažintiems nepakaltinamais; 
 6.6.5.7. suicidologijos pagrindus, įvertinti savižudybės grėsmės laipsnį, suteikti būtinąją 
medicinos pagalbą; 
 6.6.5.8. asmenybės, gydytojo ir ligonio tarpusavio santykių psichologiją; 
 6.6.5.9. pagrindinius psichologijos tyrimus ir įvertinti jų rezultatus nustatant psichikos 
sutrikimus; 
 6.6.5.10. psichoterapijos pagrindus ir gydymo psichoterapija indikacijas; 
 6.6.5.11. urgentinei psichiatrijai vartojamus vaistus, jų vartojimo indikacijas, dozavimą, 
nepageidautinus efektus; 
 6.6.5.12. teikti urgentinę pagalbą ištikus epilepsinei būklei, sutrikus sąmonei, taip pat 
patologinio girtumo, psichomotorinio sujaudinimo, ažituotos depresijos atveju; 
 6.6.5.13. pagrindinius biologinius psichikos sutrikimų gydymo būdus; 
 6.6.5.14. elektros traukulių terapijos indikacijas, kontraindikacijas, galimas komplikacijas, šį 
būdą taikyti praktiškai; 
 6.6.5.15. neuroleptikų veikimo mechanizmą, jų vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, 
nepageidautinus efektus ir komplikacijas, taikyti neuroleptikus psichikos sutrikimams gydyti; 
 6.6.5.16. atpažinti piktybinį neurolepsinį sindromą, jo gydymo principus ir juos taikyti; 
 6.6.5.17. trankviliantų veikimo mechanizmą, vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, 
nepageidautinus efektus, komplikacijas gydant, prasidedančio pripratimo ir priklausomybės 
požymius; 
 6.6.5.18. normotimikų veikimo mechanizmą, taikymo indikacijas, kontraindikacijas, 
nepageidautinus efektus, juos taikyti psichikos sutrikimams gydyti; 
 6.6.5.19. antidepresantų veikimo mechanizmą, vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, 
nepageidautinus efektus, juos taikyti psichikos sutrikimams gydyti; 
 6.6.5.20. nootropų ir psichostimuliatorių veikimo mechanizmą, vartojimo indikacijas, 
kontraindikacijas, nepageidautinus efektus, juos taikyti psichikos sutrikimams gydyti. 
 6.7. suaugusiųjų šių psichikos ir elgesio sutrikimų simptomatiką, diagnozavimą, 
diferenciaciją, gydymą ir galimas komplikacijas: 
 6.7.1. organinių ir simptominių psichikos sutrikimų: 
 6.7.1.1. demencijas sergant Alcheimerio liga; 
 6.7.1.2. demencijas sergant Picko, Kreutzfeldo, Huntingtono, Parkinsono ligomis, AIDS ir kt.; 
 6.7.1.3. organinių amnezinių sutrikimų, nesukeltų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų; 
 6.7.1.4. delyrų, nesukeltų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų; 
 6.7.1.5. kitų psichikos sutrikimų dėl galvos smegenų pažeidimo, disfunkcijos ir somatinės 
ligos (organinė haliucinozė, organinis katatoninis sindromas, organinis kliedesinis 
(pseudoschizofreninis) sutrikimas, organinis nuotaikos sutrikimas, organinis nerimo sutrikimas, 
organinis disociacinis sutrikimas, organinis emocinio labilumo sutrikimas, lengvas pažinimo 
sutrikimas, kiti patikslinti ir nepatikslinti psichikos sutrikimai dėl galvos smegenų pažeidimo, 
disfunkcijos ar somatinės ligos); 



 6.7.1.6. asmenybės ir elgesio sutrikimų dėl smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos 
(organinis asmenybės sutrikimas, poencefalitinis sindromas, kiti bei nepatikslinti organiniai 
asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos); 
 6.7.1.7. nepatikslintų organinių arba simptominių psichikos sutrikimų (organinės psichozės, 
simptominės psichozės). 
 6.7.2. psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichoaktyviąsias medžiagas; 
 6.7.3. psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį; 
 6.7.4. psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant apioidus; 
 6.7.5. psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant raminamąsias ir migdomąsias medžiagas;  

6.8. vykdo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimus; 
6.9. dirba komandinio darbo principu; 
6.10. laikosi darbo drausmės. 

 
IV. ATSAKOMYBĖ  

 
 7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

8. už neteisingus ir neteisėtus veiksmus, aplaidumą ir netinkamų pareigų vykdymą bei 
kompetencijos viršijimą; 
 9. už padarytas medicinos ir profesinės etikos klaidas; 
 10. už kokybišką pareigų vykdymą pagal šį pareigybės aprašymą; 
 11. už informacijos, susijusios su socialinės globos namų gyventojo sveikatos būkle, turtine 
padėtimi, konfidencialumą. Taip pat ir kitos informacijos, galinčios turėti neigiamos įtakos globos 
namų gyventojui ar jo teisėtiems interesams, konfidencialumą; 
 12. už pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos 
Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka. 
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