Įrangos ir vaistų komplektavimo punkto specialisto pareigybės specialieji reikalavimai:



Turi turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį medicininį išsilavinimą ir galiojančią bendrosios
praktikos slaugytojo licenciją.
Turi žinoti (išmanyti, mokėti): 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; užpildyti
finansinius dokumentus; gerai žinoti medicininių atliekų surinkimo ir išvežimo utilizavimui
ypatybes, kas penkis metus išklausyti privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą,
turėti galiojantį sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą; 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, vaistinių preparatų ir narkotinių medžiagų laikymo,
naudojimo sąlygas ir kt. ; išmanyti dokumentų valdymą, žinoti dokumentų rengimo ir
apskaitos taisykles.

Atliekamos funkcijos:

Turi užtikrinti GMP brigadų aprūpinimą vaistais, medicininėmis priemonėmis, įranga, o
sugedus jai, organizuoti jų remontą.

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

Užtikrinti 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. Griežtai laikytis narkotinių medikamentų
apskaitos ir nurašymo tvarkos.

Elektroninėje vaistinėje kontroliuoti vaistų panaudojimą, sekti apskaitą.

Surinkti iš išvažiuojamųjų brigadų panaudotus švirkštus, adatas ir kitas medicinines
atliekas, paruošti jas utilizavimui.
 Kontroliuoti medikamentų panaudojimą, sekti jų galiojimo terminus, vesti apskaitą.

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“.

Kontroliuoti, kad deguonies balionai būtų išduodami griežtai pagal BAR kodus (šiais
kodais yra sužymėti visi deguonies balionai).
 Organizuoti medicininės įrangos ir prietaisų techninės būklės ir metrologijos patikrą pagal
jiems keliamus reikalavimus.
 Su transporto skyriumi kontroliuoti ir tikrinti rezervinių automobilių komplektavimą prieš
pradedant brigadai dirbti ir kai brigada baigia dirbti rezerviniame automobilyje.
 Reikalauti iš medicinos darbuotojų, kad nebūtų medikamentų ar medicininio inventoriaus,
kurio galiojimo terminas būtų pasibaigęs. Tikrinti ir reikalauti, kad darbuotojai sektų
galiojimų terminus, teikti tarnybinius pranešimus direktoriui.
 Nesant pastotėje GMP brigadų suteikti būtinąją pagalba atėjusiems į pastotę pacientams.
Užregistruoti dispečerinėje kvietimą. Užpildyti programoje „Colibrije“ kortelę. Nurašyti
panaudotus medikamentus ir pagalbines priemones E-vaistinėje.

Rengti, redaguoti, derinti punkto nuostatų ir punkto darbuotojų pareiginių nuostatų
projektus.
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