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DĖL DARBO GRUPĖS VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRIJOS IR PSICHOTERAPIJOS 

PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ PROJEKTUI PARENGTI SUDARYMO 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl 

darbo grupės vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo reikalavimų 

projektui parengti sudarymo“ buvo sudaryta darbo grupė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 730 „Dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos ir 

psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ nuostatoms 

peržiūrėti ir naujam Vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo reikalavimų 

projektui (toliau – Projektas) parengti (iki 2018 m. gruodžio 31 d.). Į šią darbo grupę nebuvo 

pakviesti medicinos psichologų profesinės grupės atstovai, nors ministro įsakyme Nr. 730 

apibrėžiamos ir medicinos psichologų teikiamos paslaugos vaikams ir paaugliams. Ministro 

įsakymu Nr. V-208 2 punktu leista į darbo grupę pasitelkti ekspertus, kitų institucijų, įstaigų ir 

organizacijų atstovus. Lietuvos psichologų sąjunga (toliau – LPS) reiškia pasiūlymą įtraukti į šią 

darbo grupę LPS atstovą, kad medicinos psichologų teikiamos paslaugos vaikams ir paaugliams 

ministro įsakymu būtų apibrėžtos korektiškai. 

 

LPS manymu, rengiamame Projektu svarbu: 

1. Sąvoką „vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugos“ keisti į „vaikų ir paauglių 

psichikos sveikatos priežiūros paslaugos“, taip atspindint realybę, kad psichikos sveikatos 

priežiūros paslaugas teikia ne vien vaikų ir paauglių psichiatrai ir psichoterapeutai, bent ir kiti 

sveikatos priežiūros specialistai, įskaitant medicinos psichologus. 

2. Korektiškai vartoti medicinos psichologų teikiamų paslaugų pavadinimus. Rekomenduojama 

vartoti Lietuvos medicinos normoje MN 162:2018 Medicinos psichologas apibrėžtas ir 

naudojamas sąvokas („psichologinė intervencija“, „psichologinio poveikio priemonė“, 

„psichologinis įvertinimas“, „psichologinis konsultavimas“, „psichologinio įvertinimo 

metodai“, „instrumentai“) ir nevartoti įsakyme Nr. 730 minimų šių medicinos psichologo 

paslaugas nusakančių sąvokų: „kompleksinė psichodiagnostika“, „klinikinis psichologinis 

ištyrimas“, „tyrimo metodikos“, „klausimynai“.  

3. Sąvokas „psichologinis konsultavimas“ ir „psichologinė konsultacija“ vartoti nusakant tik 

medicinos psichologo teikiamas paslaugas, o nusakant kitų sveikatos priežiūros specialistų 

teikiamas konsultacijas, nevartoti žodžio „psichologinis(-ė)“. 
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4. Aiškiau apibrėžti kitas įsakyme Nr. 730 minimas sąvokas: „aplinkos terapija“, „vaikų 

priežiūros darbuotojas“, „kritinė situacija“, „krizių intervencija“. 

5. Išsamiau aprašyti medicinos psichologo teikiamas paslaugas ir jų darbo organizavimo tvarką: 

kokias paslaugas ir kiek jų pacientui medicinos psichologas turi suteikti kiekviename paslaugų 

lygyje. Aiškiau atskirti, kuo skiriasi medicinos psichologo teikiamos paslaugos pacientams 

pirminiame, antriniame ir tretiniame lygiuose. Korektiškiau aprašyti psichologinį įvertinimą. 

6. Apibrėžti medicinos psichologo darbo krūvius pirminiame, antriniame ir tretiniame lygiuose (1 

etatinis darbo krūvis vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriuje – 4-6 pacientai per dieną, 

vaikų ir paauglių psichiatrijos stacionare – iki 6 pacientų per dieną, vaikų ir paauglių 

psichiatrijos dienos stacionare – 6-8 pacientai per dieną). Nustatyti individualaus psichologinio 

konsultavimo trukmę (1 valanda) ir grupinio užsiėmimo trukmę (2 valandos). 

7. Aprašyti medicinos psichologo kabineto įrangą ir darbo priemones, būtinas medicinos 

psichologo paslaugoms vaikams ir paaugliams teikti. 

 

Lietuvos psichologų sąjunga pasirengusi bendradarbiauti, kad medicinos psichologų teikiamos 

paslaugos vaikams ir paaugliams ministro įsakymu būtų apibrėžtos korektiškai. 

 

 

 

 

LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė                                    Ieva Salialionė 

 

 

 

Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė                                                                  Neringa Grigutytė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPS biuro administratorė Greta Jusevič, el. paštas: lps@psichologusajunga.lt;  

tel nr. +370 673 31197 
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