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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Sveikatos prieZilros istaigq socialiniq darbuotojq veiklos sveikatos prieZiiiros istaigose
pareigybes apra5ymas nustato sveikatos prieZi[ros istaigq socialiniq darbuotojq (toliau - socialiniai
darbuotojai) teises, pareigas, funkcijas ir veiklos organizavim4.
2. Sveikatos prieZi[ros istaigq socialinio darbuotojo veikla apima socialiniq paslaugq teikim4
pacientams

3.

(q

artimiesiems).

Sveikatos prieZiiiros istaigose socialiniais darbuotojais gali dirbti asrnenys, turintys Lietuvos
Respublikos socialiniq paslaugq istatyme nurodyt4 i5silavinim4.
4. Socialiniq darbuotojq profesines kvalifikacijos kelimo tvarka:
4.1. socialiniai darbuotojai privalo tobulinti profesing kvalifikacij4 nemaLiaukaip po 80 akademiniq
valandq kas 5 metus, skaidiuojant nuo isidarbinimo sveikatos prieZiuros istaigoje dienos.

5. Socialiniai .darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos

sistemos

istatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos prieZilros istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos socialiniu
paslaugq istatymu, Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos prieZi[ros istatymu, Lietuvos Respublikos
pacientq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo istatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draucjimo istatSanu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro bei Lictuvos
Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro isakymais, Socialiniq darbuotojq etikos kodeksu ir kitais
teises aktais, reglamentuojandiais elektronines sveikatos prieZiDros ir socialiniq paslaugq teikim4, asmeus
sveikatos prieZilros istaigos vidaus darbo tvarkos taisyklemis ir pareigybirl apra5ymais.

II

SKYRIUS
TEISES

6.

.

Socialiniai darbuotojai turi teisg:
6.1. tureti darbui reikalingas priemones ir s4lygas konfidencialiai konsultuoti pacier-rt4;
6.2. savaranki5kai pasirinkti darbo (individualaus ar grupinio) form4, metodus, instr"umentus:
6.3. dalyvauti pasitarimuose kartu su gydytojais, slaugytojais ir kitais sveikatos prieZi[ros
specialistais, kai to reikia socialinio darbuotojo funkcijoms atlikti;

6.4. teikti pasillymus tiesioginiam

vadovui

ir (ar) istaigos vadovui ir

kitorns institucijoms del

socialiniq paslaugq teikimo tobulinimo;
6.5. atsisakyti teikti socialines paslaugas, jei tai prie5tarauja socialinio darbuoto.io profesines etikos
principams -3:H1',i,T,"1:.tx"""#":,","#'liil,i%Til:',iL9,TiffJ:Jn::;Tillkos
teises aktuose

III

SKYR.IUS

FUNKCIJOS

8.

Socialiniai darbuotojai, teikdami socialines paslaugas pacientui

(o

artimiesiems), vykdo

Sias

funkcijas:
surenka socialiniq paslaugq teikimui reikiam4 informacij4 apie pacient4, io socialinp situae lj4 ir
paciento
ivertina
fio artimqjq) socialiniq paslaugq poreiki;
8.2. bendradarbiaudamas su gydytojais, slaugytojais ir kitais sveikatos prieZiuros specialistais pacieda
pacientui ( o artimiesiem s) sprgsti socialines problemas;
8.3. teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas, siekdamas padeti pacientui fio artimiesiems)
sprgsti socialines problemas, kylandifo del pasikeitusios paciento sveikatos blkles:

8.1.

8.3'1. informuoja ir konsultuojapacientq (o artimuosius) apie socialines paslaugas, lengvatas rr
garantijas, technines pagalbos priemones, apie jo teises ir galimybes konkrediu atveju, socialines rehbilitacijos
galimybes, apie kitus pagalbos teikejus bei kitais klausimais pagal savo kompetencij4;
8.3.2. padeda prisitaikyti prie sveikatos blkles ir asmens funkcionavimo pokydiq, socialiniq
aplinkybiq pasikeitimo, netekdiq ir moko reikiamq socialiniq igndLn+ bei gebejimq pasirupinti savimi, laujq

problemq iveikimo b[dq;
8.4. siekia uZtikrinti pacientui (o artimiesiems) socialiniq paslaugq tgstinum4:
8.4.1. rekomenduoja pacientui (o artimiesiems) kreiptis ir i kitus pagalbos teikejus, padeda
organizuoti paciento peweLimq, kai Sis del sveikatos blkles negali tuo pasir[pinti;
8.4.2. teikia rekomendacijas socialiniais klausimais sveikatos prieZi[ros specialistams;
8.4.3. infonnuoja pacient4 apie jo prieZiDrai reikalingas jstaigas, rengia bei tvarko paciento
perkelimo i globos ar i kitas paslaugas teikiandias istaigas dokumentus ir organizuoja paciento perkelim4;

8.4.4. esant poreikiui ra5tu ar elektroninemis rySio priemonemis infornruo.f a paciento
gyvenamosios vietos savivaldybes administracij4 apie pacientui reikaling4 pagalb4;
8.5. bendradarbiauja ir koordinuoja savo veikl4 su kitomis institucijomis:
8.5'1. dalyvauja ginant paciento teises ir teisetus interesus institucijose bei organizuoja juriding
pagalbq,ypating4demesi skirdamas pai,eidLiamoms grupems, kai jq gerovei kylarizikadei ligos, negalios ir
(ar) tam tikrq socialiniq veiksniq;
8.5.2.

konsultuojasi su kitq institucijq socialiniais darbuotojais;
pagal sveikatos prieZilros istaigos teikiamq paslaugq pobudi beijq teikimo poreiki orgariizuoja
ir (ar) veda grupinius uZsiemimus:
8.6.l. inicijuoja, organizuoja ir (ar) veda pacientq (o artimqjq) savipagalbos grupes;
8.6.2. organizuoja ir (ar) veda uZsiemimus uZimtumo, gebejimq ir socialiniq igiidZiq ugdymo,
naujq elgesio modeliq formavimo, problemq sprendimo, psichosocialinio palaikymo grupese, atsiZvelgdamas
ipaciento gebejimus ir ligos ypatumus;
8.1. padeda pacientui sprgsti kylandius konfliktus tarp sveikatos prieZiiiros specialistq, kitq pacientq

8.6.

ir (ar) jo artimqjq;

8.8'
teikimo eig4;

sveikatos prieZiiiros istaigos nustatyta tvarka ra5tu fiksuoja informacij4 apie socialiniq paslaugrl

8.9. jeigu yra itarimq, kad paZeistos paciento teisds, apie tai informuoja atitinkamas institucijas.
IV SKYRIUS
PAREIGOS

9. Socialiniq darbuotojq pareigos teikiant
9.1. laikytis profesines etikos reikalavimq;
9.2. gerbti pacientq teises;

socialines paslaugas pacientui

(o

artimiesiems):

9.3.

tobulinti savo profesing veikl4 keliant profesing kvalifikacij4:
dometis ir dalytis socialinio darbo sveikatos apsaugos sistemoje gerq14 patirtimi ir
pas iekim ais, taiklti p ai.angi4 p atirti;
9.3.2. analizuoti savo profesing veikl4, siekiant socialiniq paslaugq, teikiamq atliekant asmerls
sveikatos prieLiir4, kokybes uZtikrinimo;
9.3.3. vykdyti Svieteji5k4 veikl4 pacientams ir bendruomenei socialinio darbo sveikatos apsaugos

9.3.1.

sistemoje klausimais.

V SKYRIUS
SOCIALINIV DARBI]OTOJU VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

i0.

Socialinio darbuotojo veikl4 sveikatos prieZifiros istaigoje organizuoja atsakingas asmuo ui

Psichikos sveikatos skyriaus veikl4.
1

1.

Socialiniai darbuotojai pavaldlis atsakingam asmeniui uZ Psichikos sveikatos skvriaus veikla.

