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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gydytojo vaikq ir paaugliq psichiatro profesine kvalifikacija lgyjama baigus
universitetines medicinos studijas ir vaikq ir paaugliq psichiatrijos rezidentur4. UZsienyje igyta
gydytojo vaikq ir paaugliq psichiatro profesine kvalifikacija pripaZistama l,ietuvos Respublikos
reglamentuojamq profesiniq kvalifikacijq pripaZinimo istatymo ir kitq profesiniq kvalifikacijq
pripaZinim4 re glamentuoj andiq tei s e s aktq nustaty ta tv arka.
2. Teisg verstis gydytojo vaikq ir paaugliq psichiatro praktika turi asmuo, Lietuvos
Respublikos teises aktq nustatyta tvarka igrjqs gydytojo vaikq ir paaugliq psichiatro profesing
kvalifikacij4 ir turintis Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka i5duot4 ir galiojandi4
medicinos praktikos licencij4 verstis medicinos praktika pagal gydytojo vaikq ir paaugliq psichiatro
profe sing kvalifikacij 4.
3. Gydytojas vaikq ir paaugliq psichiatras verdiasi gydytojo vaikq ir paaugliq psichiatro
praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos prieZi[ros istaigoje, turindioje galiojandi4
istaigos asmens sveikatos prieZiuros licencij4 teikti vaikq ir paaugliq psichiatrijos paslaugas ir (ar)
kitas asmens sveikatos prieZiuros paslaugas, kurias pagal teises aktq reikalavimus kartu su kitais
asmens sveikatos prieZilros specialistais turi teikti ir gydytojas vaikrl ir paaugliq psichiatras.
4. Gydytojas vaikq ir paaugliq psichiatras dirba savaranki5kai, bendradarbiaudamas su
sveikatos prieZi[ros ir kitais specialistais.
5. Gydytojas vaikq ir paaugliq psichiatras vadovaujasi asmens sveikatos prieZiDros
specialisto praktika, asmens sveikatos prieZi[ros paslaugq teikim4 reglamentuojandiais teises aktais,
Lietuvos medicinos norma, istaigos, kurioje dirba, istatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklemis bei
savo pareigybes apra5ymu.
II

SKYRIUS
TEISES

6. Gydytojas vaikq ir paaugliq psichiatras turi teisq:
6,1. verstis gydytojo vaikq ir paaugliq psichiatro praktika Lietuvos medicinos norrnos ir kitq
teises aktq nustaty ta tv arka;
6.2. i5ra5yti receptus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d.
isakymo Nr. 172 ,,DeI Receptq ra5ymo ir vaistiniq preparatq, medicinos priemoniq (medicinos
prietaisq) ir kompensuojamqjq medicinos pagalbos priemoniq i5davimo (pardavimo) vaistinese
gyventojams ir popieriniq receptq saugojimo, i5davus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos
priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojam4sias medicinos pagalbos priemones vaistineje,
taisykliq patvirtinimo" nustatyt a fr arka;
6.3. iSduoti medicininius ar sveikatos paLymejimus (pazymas) L,ietuvos Respublikos
sveikato s apsaugos ministro nustatyta tvarka;
6.4. siqsti pacientus neigalumui nustatyti;
6.5. konsultuoti pacientus, fizinius ir juridinius asmenis;

6.6. atsisakyti teikti sveikatos prieZiuros paslaugas, jei tai prie5tarauja gydytojo profesines
etikos principams arba gali sukelti realq pavojq paciento ar gydytojo gyvybei, iSskyrus atvejus, kai
teikiama brltinoj i medicino s pagalba;
6.7. nustatyti asmens mirties fakt4 Lietuvos Respublikos Zmogaus mirties nustatymo ir
kritiniq bUkliq istatymo nustatyta tvarka;
6.8. gauti darbui bltin4 informacij4 apie gydomus ir konsultuojamus pacientus;
6.9. dalyva:uti konsultuojant pacientus ir teikti rekomendacijas del tolesnio pacientq gydymo,
jie
kai
sulaukia pilnametystes.
7. Gydytojas vaikrl ir paaugliq psichiatras turi ir kitq teisiq, nustatytq Lietuvos Respublikos
teises aktuose, reglamentuojandiuose asmens sveikatos prieZiuros specialisto praktik4.

III SKYRIUS
PAREIGOS
8. Gydytojas vaikq ir paaugliq psichiatras privalo:

8.1. teikti butinEj4 medicinos pagalbq Lietuvos Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq
biitinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkq, nustatyta tvarka;
8.2. pagal savo kompetencij4, nurodyt4 Lietuvos medicinos normoje, ir asmens sveikatos
prieZiflros istaigos, kurioje dirba, licencij4 kvalifikuotaii'jrti, diagnozuoti ir gydyti ligas, bukles bei
sveikatos sutrikimus, rekomenduoti ir dalyvauti organizuojarrtprofilaktikos priemones bei uZtikrinti
teikiamq asmens sveikatos prieZiuros paslaugq kokybg;
8.3. prireikus siqsti pacient4konsultuotis ir (ar) gydytis pas atitinkamos srities asmens sveikatos
prieZi[ros specialist4;
8.4. bendradarbiauti su asmens sveikatos prieZiuros ir kitais specialistais, dalyvaujandiais
atliekant diagnostikos ir gydymo veiksmus;
8.5. propaguoti sveik4 gyvensen4, ligq profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo
priemones;
8.6. tureti spaud4, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2003 m. sausio 6 d. isakymo Nr. V-l ,,Ddl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir
panaikinimo taisykliq patvirtinimo" nustatyt a tvarka;
8.7. pagal kompetencij4 vykdyti sveikatos programas;
8.8. laikytis gydytojo profesines etikos principq, gerbti pacientq teises ir .iv2nepaleisti, saugoti
profesing paslaptf ir vis4 informacij4 apie pacient4 laikyti konfidencialia; kitiems asmenims 5i
informacija gali bfti atskleista Europos S4jungos ir Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatytais
pagrindais ir tvarka;
8.9. tobulinti profesing kvalifikacij4 Lietuvos Respublikos teises akfl6 reglamentuojandiq
sveikatos prieZirlros specialistq kvalifikacijos tobulinim4, nustatyta tvarka;
8.10. laikytis licencijuojamos sveikatos prieZiflros specialisto veiklos s4lygri;
8.11. tvarkyti gydytojo vaikq ir paaugliq psichiatro praktikos dokumentus;
8.12. paai5kinti asmens sveikatos prieZiiiros specialisto praktikos aplinkybes Sveikatos
apsaugos ministerijos, teisesaugos institucijq ir kitq kontroliuojandiq institucijq pra5ymu;
8.13. taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos irodymais pagristus,
saugius diagnostikos ir gydymo metodus (iSskyrus kituose teises aktuose nustalytas i5imtis;
8.14. ltariant netinkam4 elgesi su vaiku - neprieZilrq, seksuaiini, fiziry ar emocini smurt4 prane5ti apie tai kompetentingoms istaigoms;
8.15. naudoti tik teises aktq reikalavimus atitinkandias medicinos priemones (prietaisus),
iSskyrus kituose teises aktuose nustatytas i5imtis. UZtikrinti, kad medicinos priemones (prietaisai)
bttq naudojamos teises aktq nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojq su medicinos priemone
(prietaisu) pateikiama informacij a;
8.16. laikytis darbo saugos taisykliq;
8.17. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq asmens sveikatos
prieZilros specialisto praktik4, nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
KOMPETENCIJA
9. Gydytojo vaikq ir paaugliq psichiatro profesing kompetencij4 sudaro Zinios, gebejimai ir
igndliai, kuriuos jis igyja baiggs vaikq ir paaugliq psichiatro profesing kvalifikacijq suteikiandias
studijas, dirbdamas gydytoju vaikq ir paaugliq psichiatru bei nuolat tobulindamas kvalifikacijq t
domedamasis nuolatine mokslo ir praktikos palanga.
10. Gydytojas vaikq ir paaugliq psichiatras turi Zinoti:
10.1 . dokumentq rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus;
0.2. sveikatos draudimo pagrindus;
10.3. sveikatos teises pagrindus;
10.4. naudojimosi informacinemis ir rySio technologijomis bUdus ir moketi jais naudotis;
1 0. 5. biomedicino s tyrimq renltatg, vertinimo ir pritaikymo principus;
10.6. gydytojo perdegimo sindromo pasirei5kimo ypatumus ir prevencijos bfldus;
10.7. medicinos etikos ir deontologijos pagrindus;
10.8. Lietuvos Respublikos teises aktus, reglamentuojandius psichikos sveikatos prieZitros
paslaugas ir gydytojo vaikq ir paaugliq psichiatro veikl4.
1 1. Gydytojas vaikq ir paaugliq psichiatras turi i5manyti:
1 1.1. komandinio darbo principus;
I 1.2. bendr4j4 psichopatologij4 (psichikos, elgesio ir raidos sutrikimq simptomus ir sindromus),
j 4 lemiandius biologinius, psichologinius ir socialinius mechanizmus;
I I .3 . itnogaus psichosocialing raid1;
11.4. Seimos psichosocialinius funkcionavimo desningumus, vaiko bei jo tevq / globejq
tarpusavio santykiq p sicholo gij 4 ir psichopato lo gij 4;
1 1.5. sveiko, turindio raidos ir (ar) psichikos sutrikim4 ir sergandio somatinemis ligomis vaiko
ir paauglio psichikos funkcionavimo desningumus;
1 1.6. pagrindinius psichologinius tyrimus, taikomus vaikams ir paaugliams;
1 1.7. psichoterapijos teorinius pagrindus, formas, taikymo principus;
1 1.8. psichoterapijos metodq skyrimo indikacijas;
1 1.9. vaikq ir paaugliq psichosocialines reabilitacijos principus;
11.10. biologiniq ir ne biologiniq psichikos, elgesio ir raidos sutrikirnq gydymo metodq
principus, veikimo mechanizmus, skyrimo indikacijas, kontraindikacijas, galimus nepageidaujamus
poveikius;
| 1. i 1. neurologinius tyrimus ir neurologines paciento b[kles vertinim4;
Il.l2. psichikos sutrikimq gydym4 vaistais, vaistq veikimo mechanizmus (skyrimo indikacijas,
kontraindikacijas, dozavimq, galimus nepageidaujamus poveikius ir s4veikas su kitais vaistais);
1 1 .13. vaikq ir paaugliq psichiatrines slaugos principus;
ll.l4. vaikq ir paaugliq psichikos ir elgesio sutrikimq pirming, antring ir treting prevencij4;
11.15. suicidologijos pagrindus, psichoaktyviq medZiagq vartojimo ir kitq LaIingg, iprodiq,
netinkamo elgesio su vaikais ir kitq rizikos veiksniq psichikos sveikatai ypatumus.
12. Gydytojas vaikq ir paauglir4 psichiatras turi gebeti:
12.1. atpaLinti kliniking psichiatring bUklg ir ivertinti jos sunkumo lygi;
I2.2. sudaryti brltinq diagnostiniq tyrimq planq;
I2.3. gebeti paskirti tyrimus bei interpretuoti Siq tyrimq rezultatus;
12.4. atlikti paciento sveikatos sutrikimq simptomq prieZasdiq diferencing diagnostik4;
12.5. sudaryti tinkam4 individualiam pacientui kompleksini gydymo plan4;
12.6. ivertinti paskirto gydymo efektyvum4;
72.7 . parinkti tinkam4 psichoterapijos metod4, periodi5kai vertinti jo efektyvum4;
12.8. konsultuoti ir bendrauti su pacientu ir jo tevais / globejais;
12.9. talkyti pagrindinius moksli5kai pagristus psichikos sutrikimq gydymo biidus:
12.9.1. psichosocialines intervencijas;
1

,

12.9.2. Seimos konsultavim4;

r2.9.3. gydym4 vaistais;
12.9.4. biologini gydym? ne vaistais;
12.10. nustatyti indikacijas psichoterapijos taikymui, parinkti tinkamiausi4 jos form4
bei
integruoti j4 i kompleksinio gydymo plan4;
t2.It. dirbti psichikos sveikatos paslaugas teikiandiq specialistq komandoje ir vadovauti Siai
komandai;
l2'I2. diagnozuoti, diferencijuoti ir gydyti vaikq ir paaugliq raidos, psichikos ir elgesio
sutrikimus ir bflkles:
I2.12.I. organinius ir simptominius psichikos sutrikimus;
12.12'2. psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant psichoaktyviqsias medZiagas;
12.I2.3 . Sizofrenij 4, Sizotipinius ir kliedesinius sutrikimus;
12.12.4. nuotaikos (afektinius) sutrikimus;
r2.r2.5 . neurozinius, stresinius ir somatoforminius sutrikimus;
12.12.6. elgesio sindromus, susijusius su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais;
12.12.7 . asmenybes sutrikimus;
12.12.8. iprodiq ir potraukiq sutrikimus;
I2.I2.9 . lyties tapatumo sutrikimus;
12.12.I0. seksualinio pasirinkimo sutrikimus;
12.12.1 1. psichologinius ir elgesio sutrikimus, susijusius su seksualine raida ir orientacija;
12.12'12. protinf atsilikim4, gydyti su juo susijusius elgesio ir emocinius sutrikimus;
I2'I2.I3. psichologines raidos sutrikimus, gydyti su jais susijusius elgesio ir emocinius
sutrikimus:
12.I2.14. elgesio ir emocijq sutrikimus, prasidedandius vaikysteje ir paauglysteje;
12.13. ivertinti saviZudybes ir pavojingo sau ar kitiems elgesio rizik1 bei suteikti reikiam4
pagalbq;
12.14' itariant netinkam4 elgesi su vaiku - neprieZitr4, seksualini, fizini ar emocini smurt4
suteikti butin4i ? kompleksin g pagalb1;
12.15. teikti neatideliotin4 ir skubi4 pagalb4 pagal savo kompetencij4 ir
igaliojimus vaikams,
paaugliams bei suaugusiems pacientams;
12.16. teikti reikiam4 psichiatring pagalb4 esant sudetingoms, uZsitgsusioms psichosocialinems
problemoms;
12.17 . vertinti psichosocialiniq problemq keliamE nzikE paciento sveikatai ir taikvti tinkamas
ir racional i as priemone s 5 iai rizikai maZinti;
12.18. ivertinti profesiniq veiksrnq nzik4 savo paties sveikatai ir imtis priemoniq Sios rizikos
iSvengti;
12.19. nustatyti asmenq neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo btsen4;
12.20. atlikti laikinoj o nedarbingumo ekspertizg.
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