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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO, 

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS SPECIALISTO,

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Pareigybės pavadinimas - Psichologinės gerovės specialistas;

2. Pareigybės grupė – Specialistai;

3. Pareigybės lygis – A.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus. Turi būti:

4.1. baigęs universitetinę psichologijos bakalauro studijų programą arba išlyginamąsias

psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą

arba baigęs vienpakopę penkerių metų universitetinę psichologijos studijų programą arba Lietuvos

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę ir išsilavinimą vykdyti šiame punkte nurodytos

kvalifikacijos veiklą (toliau – psichologas);

4.2. arba yra įgijęs aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų krypčių grupės

medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos ar slaugos ir akušerijos krypčių arba socialinių

mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo ar psichologijos studijų krypčių arba ugdymo mokslų

studijų krypčių grupės pedagogikos ar andragogikos krypties išsilavinimą ir baigęs ne trumpesnę kaip

160 akademinių valandų medicinos studijų krypties specialistus rengiančio universiteto (toliau –

universitetas) patvirtintą ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d.

įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo

programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka su Lietuvos Respublikos
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sveikatos apsaugos ministerija suderintą mokslo ir praktikos įrodymais grįsto mokymo programą

9.1–9.2 papunkčiuose nurodytomis temomis (toliau – mokymo programa) bei turi mokymų

programos rengėjo išduotą tai patvirtinantį pažymėjimą.

4.3. gavęs aukštojo ar jam prilyginto socialinių mokslų studijų krypties grupės psichologijos

studijų krypties išsilavinimą ir įgiję bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;

4.4. Specialistas turi turėti teisę vykdyti Psichologo veiklą. Neturint tinkamo išsilavinimo

specialistas privalo įdarbinimo metu pateikti dokumentus įrodančius jo siekį įgyti šiai pareigybei

reikalingą išsilavinimą.

III. PROFESINĖ KOMPETENCIJA

5. Specialistas turi žinoti ir suprasti:

5.1. sveikatos stiprinimo pagrindus, visuminę (holistinę) sveikatos sampratą;

5.2. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos nacionalinės

sveikatos sistemos dalies, struktūrą;

5.3. šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros teoriją, tikslus, visuomenės sveikatos

priežiūros sistemos organizavimo metodus; 

5.4. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius

visuomenės sveikatos stiprinimą, Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, nacionalinius, ES ir Pasaulio

sveikatos organizacijos (PSO) strateginius dokumentus, rekomendacijas, Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų parengtas gaires, metodinę ir informacinę

medžiagą, kitų šalių kompetentingų institucijų informaciją;

5.5.  sveikatos stiprinimo mokymo formas ir metodus;

5.6. sveikos gyvensenos ugdymo bei stiprinimo principus ir metodus;

5.7. suprasti bendruomenės dalyvavimo reikšmę, siekiant išsaugoti ir stiprinti sveikatą, jos

įtraukimo į šią veiklą galimybes;

5.8. bioetikos pagrindus, asmens sveikatos informacijos konfidencialumo reikalavimus;

5.9.  sveikatos vadybos ir sveikatos ekonomikos pagrindus;

5.10. psichikos sveikatos stiprinimo metodus.

IV. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
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6. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

6.1. organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikti

visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms;

6.2. praktikoje taikyti sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines

žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti, įskaitant motyvacinių interviu taikymą;

6.3. naudotis statistiniais sveikatos rodikliais, įvertinti ir nustatyti sveikatos stiprinimo

prioritetus;

6.4. formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, skatinti sveiką gyvenseną, rengti informacinę

ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias;

6.5. įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas;

6.6. rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos programas, atsižvelgiant į

vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, siūlyti profilaktikos priemones, vertinti jų

veiksmingumą;

6.7. organizuoti sveikatos mokymo ir ugdymo renginius;

6.8. analizuoti savivaldybių gyventojų sveikatos problemų ir gyvensenos ypatumus;

6.9.  įvertinti grėsmes žmonių grupių ir populiacijos sveikatai;

7. kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves visuomenės sveikatos stiprinimo

srityje;

7.1. rinkti ir tvarkyti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusią informaciją;

7.2. savarankiškai atlikti praktinės ir mokslinės literatūros paiešką ir ją vertinti, aiškiai ir

argumentuotai perteikti žinias, išvadas bei sprendimus ir jų priežastis;

7.3. planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas ir

rekomendacijas; 

7.4. pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus;

7.5. bendrauti ir bendradarbiauti su bendruomene bei kitais institucijų specialistais,

suinteresuotais asmenimis;

7.6. naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis;

8. pagal kompetenciją psichikos sveikatos stiprinimo srityje:

8.1. konsultuoti psichologinių problemų klausimais, pateikiant šių problemų galimus

sprendimus;

8.2. rengti interesantams rekomendacijas psichologinėms problemoms spręsti;

8.3. šviesti bendruomenę sveikatos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos

klausimais;

8.4. vesti grupinius atsipalaidavimo užsiėmimus;
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8.5. teikti informaciją apie psichikos sveikatos stiprinimą, vykdyti psichikos sutrikimų

prevenciją didinant socialinį ir emocinį raštingumą, mokant valdyti stresą, konstruktyvaus elgesio

8.6. konfliktinių situacijų metu spręsti patyčių, prievartos bei psichikos sutrikimų

sukeliamas problemas;

8.7. gerinti gyventojų žinias apie psichikos sveikatos rizikos veiksnius, psichikos sutrikimų

prevencijos galimybes visose amžiaus grupėse;

8.8. mokyti atpažinti, įvertinti bei mažinti psichosocialinius rizikos veiksnius darbe, vykdyti

konfliktų ir psichologinio smurto prevenciją darbo vietose;

8.9. vykdyti probleminio kompiuterio, interneto, socialinių tinklų naudojimo ir probleminio

azartinio lošimo prevenciją;

9. pagal kompetenciją rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką

veikiančių medžiagų prevencijos srityje:

9.1. atsižvelgiant į tikslinės žmonių grupės amžių, patirtį, turimas žinias ir suvokimą,

akcentuoti psichoaktyviųjų medžiagų žalą sveikatai, neigiamus socialinius padarinius šeimai,

visuomenei ir valstybei, sveikos gyvensenos be tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų

psichiką veikiančių medžiagų privalumus;

9.2. atsižvelgiant į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo situaciją ir tendencijas

bendruomenėje, organizuoti visuomenės sveikatos stiprinimo priemones, pasitelkiant psichikos

sveikatos ir priklausomybių srityje dirbančius kitus visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros

specialistus;

9.3. informuoti apie medicinos, psichologinės ir socialinės pagalbos asmenims,

vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas, galimybes konkrečioje savivaldybėje, psichiką

veikiančių medžiagų vartojimo teisines pasekmes, „žemo slenksčio“ paslaugas bei kitas vykdomas

intervencijas;

9.4. nagrinėjant rūkymo ir tabako gaminių vartojimo prevencijos temą, akcentuoti pasyvaus

rūkymo, elektroninių cigarečių ir kitų rūkymo rūšių žalingą poveikį sveikatai, teikti patarimus

norintiems mesti rūkyti;

9.5. nagrinėjant alkoholio vartojimo prevencijos temą, akcentuoti ne tik alkoholio žalą

žmogaus sveikatai, bet ir neigiamus socialinius alkoholio vartojimo padarinius (nelaimingus

atsitikimus darbe, kelyje, nusikalstamumą);

9.6. teikti siūlymus dėl alkoholio, tabako, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką

veikiančių medžiagų, naujų psichiką veikiančių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimą;

10. Specialistas turi organizuoti ir (ar) teikti šias Paslaugas grupėms (toliau – Paslaugos

grupėms):
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10.1.  streso valdymo praktinius užsiėmimus;

10.2. emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus;

10.3. savitarpio pagalbos grupes;

10.4. psichologines konsultacijas asmenų grupėms;

10.5. kitus psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinančius praktinius užsiėmimus.

11. Teikiant Paslaugas grupėms, naudojami tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais

pagrįsti metodai. 

12. Psichologinės gerovės specialistas asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos

rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų, gali organizuoti ir (ar) teikti individualias

Paslaugas – konsultacijas (toliau – individuali konsultacija). 

12.1. teikdamas individualias konsultacijas, psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos

situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo

laikotarpį, numato konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą,

sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius

psichikos sveikatos rizikos veiksnius. 

12.2. Pirmo apsilankymo dėl Paslaugų gavimo metu Specialistas įvertina individualios ar

grupinės Paslaugos gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksnius ir psichologinės gerovės lygį,

pateikdamas jam PSO (5) geros savijautos vertinimo apklausos formą. Specialistas pagal

kompetenciją gali naudoti ir kitus būdus įvertinti Paslaugų gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksnių

ir psichologinės gerovės lygį.

13. Specialistas koordinuoja visas savižudybių prevencijos priemones, nustatytas sveikatos

apsaugos ministerijos, esant poreikiui organizuoja arba veda užsiėmimus.

V. SPECIALISTO TEISĖS IR PAREIGOS

14. Specialisto teisės:

14.1. gauti Paslaugoms teikti reikalingą informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir

įstaigų jų veiklos klausimais;

14.2. atsisakyti teikti Paslaugas, jei tai gali sukelti realų pavojų jo paties ar Paslaugas

gaunančio ar norinčio gauti asmens sveikatai ar gyvybei.

15. Specialisto pareigos:

16. teikti Paslaugas;
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16.1. nepriskirtais jo kompetencijai klausimais (dėl kurių jis nebuvo apmokytas pagal studijų

programą) rekomenduoti Paslaugų gavėjams kreiptis į atitinkamos srities specialistą ar įstaigą;

16.2. vertinti Paslaugų gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksnių ir psichologinės gerovės

lygį ir, kilus įtarimų, jog pasireiškia psichikos ir elgesio sutrikimų požymiai, rekomenduoti Paslaugų

gavėjui kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią psichikos sveikatos priežiūros

paslaugas, pateikti informaciją, kuri įstaiga teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bei

paaiškinti šių paslaugų gavimo tvarką;

16.3. užtikrinti informacijos apie teikiamas Paslaugas (išskyrus asmens duomenis) viešinimą.

VI. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

11. Specialistas atsako už:

11.1. už profesionalų, efektyvų, patikimą pavesto darbo atlikimą.

11.2. informacijos, duomenų teisingą pateikimą Biuro direktoriui, bendruomenei bei kitoms

suinteresuotoms institucijoms;

11.3.  medicinos etikos ir deontologijos taisyklių laikymąsi;

11.4. tinkamą darbo laiko naudojimą;

11.5. darbo drausmę;

11.6. Specialistas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.7. Specialisto vertybinės nuostatos:

12.7.1. vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, būti pavyzdžiu bendruomenei;

12.7.2. būti nepriekaištingos profesinės reputacijos: elgesys ar veikla, nepažeidžianti

profesinės etikos ir  deontologijos normų, principų ir taisyklių.

12.8. Specialistas tiesiogiai pavaldus direktoriui.

Specialistas supažindinamas su pareiginiais nuostatais DVS „Kontora“.

______________
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