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RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS 
 

VILNIAUS FILIALO AMBULATORINIO SKYRIAUS  

GYDYTOJO VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRO  

PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. PAREIGYBĖ 
 

1.  Respublikinio priklausomybės ligų centro (toliau – RPLC) Vilniaus filialo Ambulatorinio 

skyriaus (toliau – Skyrius) gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro (toliau – Gydytojas) pareigybė 

yra priskiriama specialistų grupei. 

2.  Pareigybės lygis – A1. 

 

II. SPECIALŪS IR KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI 

 

3. Gydytoju vaikų ir paauglių psichiatru dirbti priimamas asmuo, turintis aukštąjį  universitetinį 

medicininį išsimokslinimą,  nustatyta tvarka baigęs vaikų ir paauglių psichiatrijos rezidentūrą 

ar kitas jai prilygstančias podiplomines studijas, įgijęs gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro 

profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir 

galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo vaikų ir 

paauglių psichiatro profesinę kvalifikaciją bei galintis atlikti vaikų ir paauglių psichikos 

sutrikimų diagnozavimą, gydymą ir profilaktiką. 

3.1. turi žinoti: 

3.1.1.  Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius psichikos sveikatos 

priežiūros paslaugas ir gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro veiklą; 

3.1.2.  gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ir paciento vaiko bei jo tėvų tarpusavio 

santykių psichologiją ir psichopatologiją; 

3.1.3.  vaikų ir paauglių psichiatrinio stacionarinio gydymo, medicininės ir socialinės, 

psichologinės reabilitacijos indikacijas. 

3.2.  turi išmanyti:  

3.2.1.  bendrąją psichopatologiją: psichikos sutrikimų simptomus ir sindromus, amžinius 

bendrosios psichopatologijos ypatumus (ypatingai - psichikos sutrikimų 

simptomus ir sindromus vaikystėje ir paauglystėje);  

3.2.2.  psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichiką veikiančias medžiagas ypatumus 

vaikystėje ir paauglystėje;   

3.2.3.  biologines, psichologines ir socialines psichikos sutrikimų priežastis; 

3.2.4.   žmogaus psichosocialinę raidą; 

3.2.5.  šeimos psichosocialinius funkcionavimo dėsningumus; 

3.2.6.  sveiko, turinčio psichikos sutrikimą ir sergančio somatinėmis ligomis vaiko ir 

paauglio psichikos funkcionavimo dėsningumus; 

3.2.7.  pagrindinius psichologinius tyrimus, taikomus vaikams ir paaugliams; 

3.2.8.  neurologinius tyrimus ir neurologinės paciento būklės vertinimą;  

3.2.9.  gydymo psichoterapija indikacijas, kontraindikacijas, galimas komplikacijas; 

3.2.10.  psichikos sutrikimų medikamentinį gydymą, vaistų veikimo mechanizmus, jų 

skyrimo ir veikimo vaikams ir paaugliams ypatumus, galimas komplikacijas; 

3.2.11.  suicidologijos pagrindus, įvertinti savižudybės grėsmės laipsnį; 



3.2.12.  būtinosios pagalbos teikimą; 

3.2.13.  slaugos principus vaikų ir paauglių psichiatrijoje. 

3.3.  turi mokėti diagnozuoti, diferencijuoti ir gydyti (bei žinoti galimas komplikacijas) 

vaikų ir paauglių psichikos ir elgesio sutrikimus pagal Tarptautinę statistinę ligų ir 

sveikatos problemų klasifikaciją (TLK-10):  

3.3.1.  psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, F10–F19; 

3.3.2.  piktnaudžiavimą pripratimo nesukeliančiomis medžiagomis (F 55); 

3.3.3.  delyrą, nesusijusį su  alkoholiu ir kitomis psichoaktyviomis medžiagomis (F05);  

3.3.4.  kitus organinius ir simptominius psichikos sutrikimus  (nuo F 01 iki F 04, nuo F 

06, iki F 09);  

3.3.5.  šizofreniją, šizotipinius ir įvairios etiologijos bei nepatikslintus kliedesinius ir 

psichozinius sutrikimus (nuo F 20 iki F 29);  

3.3.6.  nuotaikos sutrikimus (nuo F 30 iki F 39); 

3.3.7.  nerimo sutrikimus (F 40, F 41); 

3.3.8.  neurozinius, stresinius ir somatoforminius sutrikimus (nuo F 40 iki F 48); 

3.3.9.  elgesio sutrikimo sindromus, susijusius su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais 

faktoriai (nuo F 49 iki F 54 ir F 59); 

3.3.10.  vaikų ir paauglių asmenybės ir elgesio sutrikimus (nuo F 60 iki F 66); 

3.3.11.  protinį atsilikimą (nuo F 70 iki F 79); 

3.3.12.  psichologinius raidos sutrikimus (nuo F 80 iki F 89); 

3.3.13.  elgesio ir emocinius sutrikimus, prasidedančius vaikystėje ir paauglystėje (nuo F 

90 iki F 98); 

3.3.14.  nepatikslintus psichikos sutrikimus (F99). 

3.4.  turi gebėti: 

3.4.1.  įvertinti ambulatorinio ir/ar stacionarinio gydymo poreikį, psichikos sutrikimų 

ištyrimo, gydymo, profilaktikos, psichosocialinės reabilitacijos indikacijas; 

3.4.2.  konsultuoti vaikus, paauglius, jų tėvus ar globėjus, kitus šeimos narius; 

3.4.3.  taikyti pagrindinius moksliškai pagrįstus psichikos sutrikimų medikamentinius ir 

nemedikamentinius gydymo būdus, vaikų ir šeimos psichoterapijos metodus. 

 

III. GYDYTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Gydytojo darbo funkcijos: 

4.1.  diagnozuoti vaikų ir paauglių psichikos ligas (sutrikimus);  

4.2.  pagal kompetenciją, rekomenduoti ir skirti gydymo taktiką ir/ar gydymą; 

4.3.  konsultuojant nustačius psichikos sutrikimą (ūmią psichopatologiją) ar somatinį 

susirgimą, kuriam reikalingas gydymas kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 

(psichiatrijos ar somatinėje), informuoti apie tai skyriaus vedėją ir/ar siųsti pacientą 

gydymui į atitinkamą asmens sveikatos priežiūros įstaigą; 

4.4.  konsultacijų radinius ir rezultatus nustatyta tvarka aptarti su skyriaus vedėju; 

4.5.  aprašyti medicininiuose dokumentuose konsultacijų, tyrimo bei gydymo rezultatus, 

rekomendacijas; 

4.6. bendradarbiauti su kitais skyriuje dirbančiais specialistais (gydytojais, psichologais, 

socialiniais darbuotojais, slaugytojomis) / specialistų komanda;  

4.7. nustatyta tvarka teikti statistikos ir kitas privalomąsias atskaitomybės žinias; 

4.8. laikytis medicinos etikos ir konfidencialumo reikalavimų; 

4.9. taikyti tik įteisintus Lietuvoje tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus. 

5. Gydytojas pavaldus skyriaus vedėjui, asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 

užtikrinimo klausimais – vidaus medicininio audito specialistui; 

6.  Gydytojas pavaduoja kitus RPLC Vilniaus filialo gydytojus vaikų ir paauglių psichiatrus, 

gydytojus psichiatrus jų atostogų, ligos metu ar esant kitam gamybiniam būtinumui; 

7. Vadovaujantis RPLC Vilniaus filialo direktoriaus nurodymu – gali pavaduoti skyriaus vedėją. 



8. Gydytoją skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jų pareiginius atlyginimus, sudaro rašytines 

darbo sutartis RPLC direktorius 

 

 


