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VšĮ KRETINGOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
GYDYTOJO PSICHIATRO PAREIGINIAI NUOSTATAI
BENDROJI DALIS
1. Gydytoju psichiatru gali dirbti asmuo su aukštuoju išsilavinimu, turintis gydytojo
psichiatro kvalifikaciją ir turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją šiai veiklai.
2. Gydytojas psichiatras vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro ir kitų institucijų įsakymais, VšĮ Kretingos
psichikos sveikatos cento direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, saugos ir
sveikatos darbe instrukcijomis, civilinės saugos instrukcijomis, priešgaisrinės saugos
instrukcijomis, kitais norminiais dokumentais, susijusiais su profesinės veiklos praktika,
galiojančiais medicinos ir higienos normomis, bei šiais pareiginiais nuostatais.
3. Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir nurodymus gydymo ir slaugos klausimais kitų
specialybių gydytojams ir slaugos darbuotojams, bei paciento aplinkos asmenims.
4. Nustatyta tvarka kelia profesinę kvalifikaciją ir naudojasi socialinėmis garantijomis.
PAREIGOS
5. Teikia būtinąją medicinos pagalbą, prireikus – gydytojo psichiatro kompetencijai
priskirtas medicinos paslaugas.
6. Centre pacientui teikia šias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas:
6.1 kalbasi su pacientu, surenka anamnezę;
6.2. apžiūri pacientą ir nustato preliminarią diagnozę;
6.3 sudaro tolimesnį tyrimo planą;
6.4. atlieka tyrimus;
6.5. nustato klinikinę diagnozę;
6.6 skiria ir kontroliuoja gydymą;
6.7. pataria, kaip saugoti ir gerinti sveikatą;
6.8 išrašo receptus vaistams ir nurodo, kaip juos vartoti;
6.9. tvarko medicininę dokumentaciją;
6.10. atlieka kitus būtinus veiksmus, reikalingus paciento sveikatai gerinti;
6.11. propaguoja sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos saugojimo bei ugdymo
priemones;
6.12. atlieka laikinojo nedarbingumo ekspertizę;
6.13. siunčia ligonius stacionariniam gydymui;
7. Vykdo ilgalaikį ligonių stebėjimą.
8. Atlieka profilaktinius sveikatos tikrinimus.
9. Pildo statistinės apskaitos dokumentus pagal nustatytus reikalavimus.
10. Konsultuoja pacientų šeimas, teikia informaciją bei rekomenduoja optimaliausią
pagalbą.
11. Nepriskirtais jo kompetencijai, taip pat visais neaiškiais atvejais bei negerėjant ar
blogėjant paciento būklei, nedelsdamas konsultuojasi su atitinkamais specialistais.
12. Naudoja tik tokias sveikatos priežiūros priemones, kurios yra probuotos ir leistos naudoti
Lietuvos Respublikoje.
13. Nuolat atlieka psichikos ligų prevencinį darbą:

13.1. moko ir supažindina visuomenę su psichikos ligų profilaktika;
13.2. bendradarbiauja su kitomis tarnybomis bei organizacijomis, kurios rūpinasi
gyventojais, turinčiais psichikos ir elgesio sutrikimų arba priklausančiais rizikos grupei, švietimo,
globos ir rūpybos struktūromis, ugdymo įstaigomis, antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros
įstaigomis bei šeimos gydytojais;
14. Teikia nurodymus gydymo ir kitais veiklos klausimais medicinos psichologui, slaugos
specialistams, socialiniams darbuotojams, paciento aplinkos asmenims bei Centro ne medicinos
personalui.
15. Nustatyta tvarka siunčia pranešimus policijai apie sužeidimus šaunamuoju ginklu, ar
kitus smurtinius sužeidimus bei sužalojimus.
16. Vykdo kitas įstatymuose ir teisės aktuose numatytas pareigas.
TEISĖS
17. Gydytojas psichiatras turi teisę:
17.1. dirbti VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centre, jam skirtame kabinete;
17.2. naudotis nustatytomis socialinėmis, kvalifikacijos tobulinimo garantijomis;
17.3. turėti saugias darbo sąlygas, gauti apsaugos bei kitas priemones;
17.4. teikti gydytojo psichiatro paslaugas, reglamentuotas Lietuvos medicinos normos MN
53:2005 „Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;
17.5. gauti darbui būtiną informaciją apie gydomus pacientus;
17.6. konsultuoti asmenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
17.7. gydytojų specialistų kvietimu konsultuoti jų pacientus pagal savo kompetenciją,
diagnozuoti psichikos sutrikimus (ligas), rekomenduoti gydymą;
17.8. atlikti pirminį asmens psichikos sveikatos patikrinimą asmeniui prieštaraujant
(laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos);
17.9. perduoti sutrikusios psichikos asmens gydymą kitam gydytojui psichiatrui dėl paciento
psichikos būklės ypatumų iškilus pavojui gydančiojo psichiatro asmens saugumui;
17.10. išrašyti receptus, nedarbingumo pažymėjimus ir kitus medicinos dokumentus
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
17.11. turėti asmeninį spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos
nustatyta tvarka;
17.12. bendradarbiauti su kitais asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistais;
17.13. esant medicininėms indikacijoms ir neaiškiais atvejais siųsti pacientus konsultuotis,
hospitalizuoti, tirti ir kitoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;
17.14. atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę;
17.15. vykdyti sveikatos programas.
18. Kelti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Dalyvauti organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, nagrinėjančiose sveikatos
priežiūros klausimus.
20. Teikti VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro administracijai siūlymus dėl darbo
sąlygų gerinimo, pacientų tyrimo, gydymo ir profilaktikos gerinimo.
21. Atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojo profesinės
etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento arba gydytojo psichiatro gyvybei, išskyrus
atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.
ATSAKOMYBĖ
22. Gydytojas psichiatras atsako už:
22.1. tinkamą, kokybišką psichiatrijos paslaugų vykdymą, atitinkantį reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimus;
22.2. pacientų asmens duomenų saugumo užtikrinimą;

22.3. korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo
darbo kokybę bei pacientų saugumą savo darbo metu;
22.4. tinkamą, kokybišką medicinos dokumentų pildymą savo kompetencijos ribose;
22.5. tinkamą, savalaikį reikalingų ataskaitų pateikimą;
22.6. darbuotojo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;
22.7. medicinos etikos ir deontologijos principų laikymąsi.
BAIGIAMOSIOS NUORODOS
23. Gydytojas psichiatras už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų
atlikimą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

