PATVIRTINTA
Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus
2019 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-240
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO PSICHOLOGO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1.

Sveikatos priežiūros padalinio psichologas (toliau – ir darbuotojas, ir psichologas) yra

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų (toliau – globos namai) specialistų grupės darbuotojas.
2.

Pareigybės lygis – A2.

3.

Pareigybės

paskirtis:

dirbti

savarankiškai

pagal

įgytą

kvalifikaciją,

glaudžiai

bendradarbiaujant su Socialinio darbo padalinio bei kitų padalinių darbuotojais.
4.

Sveikatos priežiūros padalinio psichologas tiesiogiai pavaldus Sveikatos priežiūros

padalinio vadovui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Psichologas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų
srities psichologijos krypties išsilavinimą;
5.2. gebėti savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais,
Lietuvos medicinos norma MN 162:2018 „Medicinos psichologas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-627 „Dėl Lietuvos medicinos normos
MN 162:2018 „Medicinos psichologas“ patvirtinimo“ bei globos namų nuostatais ir Darbo tvarkos
taisyklėmis;
5.3. turėti ir naudoti spaudą, kurio suteikimas ir panaudojimas nustatytas Numerio sveikatos
specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui
suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;
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5.4. pasižymėti asmeninėmis savybėmis, tokiomis kaip: atsakingumas, pareigingumas,
sąžiningumas, gailestingumas, gebėjimas išvengti konfliktų;
5.5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5.6. psichologas turi išmanyti:
5.6.1. mokslo įrodymais grįstos psichologijos praktikos principus, metodinių rekomendacijų ir
gairių taikymą praktikoje;
5.6.2. teorinį medicinos psichologo profesinės veiklos pagrindimą;
5.6.3. asmenybės, psichologinės raidos ir psichopatologijos teorines paradigmas;
5.6.4. psichikos ir elgesio sutrikimus ir jų teorines paradigmas;
5.6.5. neuropsichologinius psichikos veiklos ir sutrikimų ypatumus;
5.6.6. bendravimo, tarpasmeninių santykių, psichosocialinės adaptacijos ypatumus;
5.6.7. globos namų darbuotojų ir globos namų gyventojų bendravimo ypatumus;
5.6.8. psichologinio įvertinimo principus bei metodus ir jų taikymą;
5.6.9. psichoterapijos paradigmas, technikas ir psichologinio poveikio priemones bei jų taikymą
gydant psichikos ir somatinius sutrikimus, konsultuojant gyventojus, vykdant prevenciją ir reabilitaciją;
5.6.10. psichologinius sveikatos ir ligų ypatumus, sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos
principus;
5.6.11. psichologinių krizių ir traumų psichologijos, suicidologijos principus;
5.7. turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, ne mažiau nei 2 m. vairavimo patirtį
ir vairuoti įvairias transporto priemones priskirtas B klasės kategorijai;
5.8. atitikti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje
nustatytus reikalavimus;
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Psichologo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. bendrauja su įvairaus amžiaus globos namų gyventojais ir jų artimaisiais;
6.2. organizuoja ir planuoja savo veiklą, bendrauja ir dirba komandoje, sprendžia problemas ir
priima sprendimus pagal savo kompetenciją;
6.3. nustato psichologinės intervencijos poreikį;
6.4. atlieka psichologinį įvertinimą bei dokumentuoja rezultatus;
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6.5. parenka ir taiko psichologines konsultacijas, psichologinio poveikio priemones ir
psichoterapijos technikas;
6.6. įvertina psichologinių intervencijų veiksmingumą;
6.7. teikia pirmąją medicinos pagalbą globos namų gyventojams;
6.8. vykdo Sveikatos priežiūros padalinio vadovo nurodymus bei pavedimus, susijusius su
sveikatos priežiūros paslaugų teikimu gyventojams ir darbuotojams, neviršijant savo kompetencijos ribų.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Psichologo pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
7.1. psichologinės pagalbos teikimą;
7.2. teikiamos psichologinės pagalbos rezultatus;
7.3. konfidencialumą panaudojant gautus duomenis, turimą informaciją;
7.4. savo darbo kokybę bei globos namų gyventojų saugumą savo darbo metu;
7.5. savalaikį ir kokybišką dokumentų rengimą;
7.6. profesinės etikos normų laikymąsi;
7.7. darbo drausmės, sveikatos ir saugos darbe, gaisrinės saugos, elektrosaugos bei higienos
reikalavimų vykdymą;
7.8. už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos
reikalavimų pažeidimą, taip pat už kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka. už šio aprašymo reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus taikoma LR įstatymų
nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
_______________________________

