Įrangos ir vaistų komplektavimo punkto bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės specialieji
reikalavimai:

Turi turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį medicininį išsilavinimą.
 turi būti atestuotas darbų saugos klausimais;
 išmanyti vaistų veikimo principus ir jų galiojimo trukmę; įrangos ir vaistų komplektavimo
punkte esančių prietaisų ir įrenginių sandarą, jų veikimo principus bei naudojimo tvarką;
 turi mokėti užpildyti finansinius dokumentus; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu
paketu ir TPMILS programoje elektronine vaistinės programa;
 žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus,
reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų darbą.
Atliekamos funkcijos:

Turi aprūpinti GMP brigadas vaistais, medicininėmis priemonėmis. Užtikrinti, kad pažangaus
ir pradinio gyvybės palaikymo brigadose būtų tinkamas medicininės įrangos komplektavimas.
Kontroliuoti VšĮ GMP stoties darbo procedūros „Infekcijų prevencijos kontrolės, medicininių
atliekų surinkimo ir išvežimo procedūros“ reikalavimų vykdymą.

Kontroliuoti VšĮ GMP stoties „Darbuotojų, kurie teikia skubią medicinos pagalbą, rankų,
medicininės įrangos ir instrumentų, sanitarinio transporto salono inventoriaus higienos
(dezinfekcijos) ir medicininių atliekų tvarkymo plano“ reikalavimų vykdymą.

Kaupti vaistinių preparatų ir medicininių priemonių atsargas (turi būti vieno mėnesio poreikio
aprūpinimas, vertinant GMP stoties veiklos specifiškumą ir tikimybę dirbti ekstremaliose
situacijose);

Kontroliuoti ir tikrinti narkotinių medžiagų panaudojimą, panaudotų ampulių apskaitą,
sunaikinimą, dokumentacijos įforminimą.

Elektroninėje vaistinėje kontroliuoti vaistų panaudojimą, sekti apskaitą.

Surinkti iš išvažiuojamųjų brigadų panaudotus švirkštus, adatas ir kitas medicinines atliekas,
paruošti jas utilizavimui.

Kontroliuoti kaip GMP automobiliuose pildomi medicininės aparatūros apskaitos žurnalai,
užtikrinti ir kontroliuoti, kad pažangaus ir pradinio gyvybės palaikymo brigadose būtų tinkamas
medicininės įrangos komplektavimas.

Kontroliuoti medikamentų panaudojimą, sekti jų galiojimo terminus, vesti apskaitą. Privalo
griežtai laikytis narkotinių medikamentų apskaitos ir nurašymo tvarkos.

Aprūpinti brigadas dezinfekcinėmis medžiagomis ir supažindinti su saugiu jų naudojimu,
kontroliuoti, kad dezinfekcinės medžiagos būtų tik specialiuose induose su atitinkamu užrašu ir
įsukamu purkštuku, kad geriamas vanduo būtų įpiltas į specialiai jam skirtą tarą su užrašų
„geriamas vanduo“.

Deguonies balionus išduoti griežtai pagal BAR kodus (šiais kodais yra sužymėti visi deguonies
balionai). Registruoti kur, koks, su kokiu BAR kodu balionas yra. Vesti griežtą deguonies
balionų apskaitą. (ALS brigadoms GMP automobilyje skirti 2 nekilnojami deguonies balionai ir
2 mažos talpos deguonies balionai; BLS brigadose skirti 2 nekilnojami deguonies balionai ir 1
mažos talpos deguonies balionas; nutolusiose pastotėse, kur yra BLS tipo brigados (tai
brigados, kurių Nr. 0818, 0819, 0821, 0830) mažos talpos deguonies balionų gali būti po 2 vnt.).
Kontroliuoti deguonies balionų kiekį GMP automobiliuose ir deguonies balionų apskaitos
vedimą.
 Kontroliuoti GMP automobilių plovimą. Atlikti kontrolinius GMP automobilių patikrinimus.
 Kontroliuoti kaip pildomi GMP automobiliuose esantys medicininės įrangos ir priemonių
priėmimo-perdavimo žurnalai, tikrinti ar pildomi rezervinių automobilių priėmimo-perdavimo
žurnalai, kai juose dirba brigada. Už priėmimo-perdavimo žurnalo nebuvimą atsakingas įrangos
ir vaistu komplektavimo punktas.
 Ne esant punkto darbuotojo atlieka jo pareigas. Pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio
pobūdžio vyr. farmacininko, vyr. ar vyresn. bendrosios praktikos slaugytojo pavedimus.

Esant gamybiniam būtinumui, darbuotojas privalo išvykti į kvietimus arba teikti skubią
medicininę pagalbą vietoje.
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