
Medicinos psichologas (-ė) 
 

Moderni, nuolat tobulėjanti, išsiskirianti dėmesingumu pacientams ir darbuotojams Viešoji įstaiga 

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė ieško atsidavusio Medicinos psichologo (-ės), kuris (-i) 

mėgsta ir domisi savo profesija, tiki savo funkcijos ir tikslų svarba bei užkrečia tuo aplinkinius, kuriam 

(-ai) būtų priimtinos Ligoninės vertybės („Tobulėjimas, integralumas, skaidrumas) bei misija (Arčiau 

paciento). Tai pozicija, kuri kupina smalsumo, atvira iššūkiams bei naujovėms. Jei norėtumėte 

prisijungti prie mūsų komandos ir prisidėti teikiant visokeriopą pagalbą, padedančią pacientams 

prisitaikyti visuomenėje, atsiųskite savo gyvenimo aprašymą personalas@rvpl.lt.  

 

Darbo pobūdis: 

• Darbas su įvairių psichikos sveikatos sunkumų patiriančiais suaugusiais pacientais, 

besigydančiais Ligoninėje, teikiant psichologines konsultacijas ir atliekant psichologinį 

įvertinimą.  

• Darbas su pacientais, kurie dalyvauja stacionarinėje psichosocialinėje reabilitacijoje, 

vedant grupinius psichoedukacinius užsiėmimus.  

• Bendradarbiavimas su gydymo komanda, aptariant psichologinio įvertinimo rezultatus, 

konsultavimo ypatumus, pateikiant rekomendacijas.  

• Švietėjiškos veiklos pacientams, jų artimiesiems ir Ligoninės darbuotojams medicinos 

psichologijos klausimais įgyvendinimas. 

• Darbas 1 etato krūviu. 

 

Reikalavimai: 

• Baigta universitetinė psichologijos bakalauro studijų programa arba išlyginamosios psichologijos 

studijos ir sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programa arba jai 

prilygintos programos. 

• Medicinos psichologo licencija ir medicinos psichologo spaudas.  

• Gebėjimas teikti paslaugas orientuotas į paciento poreikius: atitinkamai parinkti psichologinio 

įvertinimo ir konsultavimo metodus. 

• Gebėjimas dirbti komandoje ir bendradarbiauti, siekiant į pacientą orientuotų tikslų. 

• Gebėjimas dirbti savarankiškai, atsakingai, lanksčiai spręsti problemas. 

• Mokėjimas naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo 

ir apdorojimo programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis ir kt.); 

• Darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje ir patirtis dirbant su priklausomybių įveikimu 

būtų privalumas. 

 

Mes jums siūlome: 

• galimybę dirbti didžiausioje ir iniciatyviausioje Lietuvoje psichiatrijos įstaigoje; 

• galimybę nuolat ir sistemingai tobulinti profesines žinias bei patyrimą, mokytis iš daugiau 

patirties turinčių kolegų. Kvalifikacijos kėlimo metu darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo 

užmokestis; 

• įdomų ir prasmingą darbą motyvuotų aukščiausios kvalifikacijos specialistų komandoje; 

• darbo užmokesčio motyvacinę sistemą – į rezultatą orientuota, integruojanti naujas 

kompetencijas ir inovatyvius gydymo metodus; 

• pagalbą įsiliejant į kolektyvą; 

• vadovybės palaikymą ir dėmesį darbuotojo poreikiams; 
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• skanius ir sveikus pietus ligoninės kavinėje už simbolinę kainą; 

• vieną kartą per metus nemokamai atlikti visus Ligoninės laboratorijoje atliekamus laboratorinius 

tyrimus; pakartotinius tyrimus atlikti už savikainą; 

• odontologijos paslaugas su darbuotojo nuolaida; 

• nemokamus skiepus nuo gripo bei Hepatito B; 

• erkinio encefalito vakciną už pusę tyrimo savikainos, o darbuotojo šeimos nariams galimybę 

pasiskiepyti už savikainą. 

 

Darbo užmokestis  

Nuo 1693,34 €/mėn. neatskaičius mokesčių 

Darbo užmokestis susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui, 

skiriami priedai, priemokos, pašalpos (pagal patvirtintą Darbo apmokėjimo sistemą).  

 

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad VšĮ "Respublikinė psichiatrijos ligoninė" tvarkytų 

Jūsų asmens duomenis galimo įdarbinimo tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, 

tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis. 

 

Dėkojame už atsiųstus CV. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą. 


