PSK KOMANDOS NARIŲ FUNKCIJOS IR KOMPETENCIJA:
Gydytojas psichiatras teikia pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas
pagal medicinos normoje nustatytą kompetenciją, skiria gydymą psichotropiniais vaistais, teikia
priklausomybės ligų gydymo paslaugas. Konsultacija trunka 30 min., siuntimo nereikia.
Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras teikia pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos
priežiūros paslaugas pagal medicinos normoje nustatytą kompetenciją vaikams ir paaugliams bei
konsultuoja jų šeimos narius. Konsultacija trunka 50 min., siuntimo nereikia.
Kreipiantis turėti vaiko ir tėvų (globėjų) asmens dokumentus.
Psichikos sveikatos slaugytojas pagal medicinos normoje nustatytą kompetenciją
organizuoja ir atlieka psichikos sveikatos slaugą:
 įvertina psichikos ir elgesio sutrikimais sergančių asmenų slaugos poreikius;
 nustato psichikos ir elgesio sutrikimais sergančių asmenų slaugos problemas;
 nustato slaugos tikslus, planuoja ir įgyvendina slaugos veiksmus;
 teikia slaugos paslaugas pacientams;
 moko pacientus ir jų artimuosius, teikia konsultacinę pagalbą;
 teikia pacientams ir jų artimiesiems, kitiems specialistams rekomendacijas psichikos sveikatos
slaugos klausimais.
Medicinos psichologas pagal kompetenciją:
 atlieka vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichologinę diagnostiką ir įvertinimą;
 teikia psichologinio konsultavimo paslaugas ir padeda spręsti bendravimo, santykių su
aplinkiniais ir asmenines problemas;
 teikia specifinių elgesio ir emocinių sutrikimų diagnostikos ir terapijos paslaugas;
 teikia psichologinę pagalbą krizių atvejais asmenims, išgyvenusiems psichologines traumas;
 padeda spręsti asmeninio bei šeimos gyvenimo sunkumus, tarpasmeninius konfliktus;
 teikia pacientams, jų artimiesiems ir kitiems specialistams rekomendacijas psichologijos
klausimais.
Socialinis darbuotojas pagal kompetenciją:
 įvertina paciento (šeimos) socialinę padėtį, socialines problemas ir aplinką;
 teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas, padeda asmeniui
(šeimai) spręsti socialines problemas;
 sudaro individualų socialinės pagalbos pacientui planą, numato socialinės pagalbos pacientui
konkrečias priemones ir būdus;
 teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei socialines paslaugas;
 organizuoja ir dirba su pacientų savigalbos grupėmis;
 organizuoja užimtumo terapiją, atsižvelgdamas į paciento gebėjimus ir ligos ypatumus;
 tarpininkauja pacientui ir kitiems Psichikos sveikatos centro komandos nariams, sprendžiant
paciento ir (ar) šeimos problemas;
 atstovauja pacientams ir gina jų teises ir teisėtus interesus įvairiose institucijose bei organizuoja
teisinę pagalbą;
 sudaro sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti savo
socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat įveikti socialinę atskirtį;
 teikia pacientui ir jo artimiesiems, kitiems specialistams rekomendacijas socialinių paslaugų
klausimais;
 turėdamas duomenų, kad asmeniui (šeimai) reikia socialinių paslaugų, nedelsdamas informuoja
asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę;
 Užimtumo kambaryje psichikos negalią turintiems pacientams veda užsiėmimus: dailės,
muzikos, užsienio kalbų, rankdarbių, teminių pokalbių, švenčia šventes, organizuoja išvykas į
muziejus, parodas ir kitur.

