
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI SKYRIAUS VADOVO  PAREIGAS 

 EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

2.1. Skyriaus vadovo išsilavinimas - turi turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį arba jam prilyginamą 

medicininį išsilavinimą ir galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir ne mažesnę nei 

1 metų vadovavimo padaliniui darbo patirtį. 

2.2. Žinoti : 

2.2.1.  vaistų veikimo principus ir jų galiojimo trukmę; 

2.2.2. skyriuje esančių prietaisų ir įrenginių sandarą, jų veikimo principus bei naudojimo 

tvarką; 

2.2.3. medicininių atliekų surinkimo ir išvežimo utilizavimui ypatybes; 

2.2.4 dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles; 

2.2.5. Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius  sveikatos priežiūros įstaigų darbą; 

2.3. Mokėti:  

2.3.1.dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir elektroninės vaistinės programa; 

2.3.2. pildyti finansinius dokumentus; 

2.3.3. valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jeigu 

taikoma). 

2.3.4. valdyti, sisteminti, analizuoti  ir apibendrinti informaciją; 

2.4. Kas penkis metus išklausyti privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą; 

2.5. Skyriaus vadovas savo darbe vadovaujasi: 

2.5.1.  Įrangos ir vaistų komplektavimo skyriaus nuostatais; 

2.5.2.  šiuo pareigybės aprašymu; 

2.5.3. LR įstatymais, norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinės sveikatos 

sistemos veiklą bei sveikatos priežiūros įstaigų ir jose dirbančių darbuotojų darbą; 

2.5.4. įstaigos lokaliniais dokumentais. 

 

III. SKYRIAUS VADOVO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

3.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą; 

3.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 

3.3. paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja; 

3.4. teikia direktoriui siūlymus dėl  darbo organizavimo tobulinimo; 

3.5. kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbą aprūpinant GMP brigadas vaistais, 

medicininėmis priemonėmis, medicinine  įranga taip pat ir pakaitine technine įranga; 

3.6. organizuoja sugedusios medicininės įrangos remontą; 

3.7. kontroliuoja GMP stoties darbo procedūros „Infekcijų prevencijos kontrolės, 

medicininių atliekų surinkimo ir išvežimo procedūros“ reikalavimų vykdymą. 

3.8.  kontroliuoja 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; 

3.9. kontroliuoja vaistinių preparatų ir medicininių priemonių atsargas (turi būti vieno 

mėnesio poreikio aprūpinimas, vertinant GMP stoties veiklos specifiškumą ir tikimybę dirbti 

ekstremaliose situacijose); 

3.10. kontroliuoja, kad skyriaus specialistai medikamentų atsargas pildytų tik pagal 

elektroninės vaistinės suvestus duomenis ir pateiktų pastotės vyresniesiems arba jų funkcijas 

atliekančiam asmeniui.  

3.11. kontroliuoja, kad skyriaus atsakingas specialistas vykdytų narkotinių medžiagų 

apskaitą ir dokumentacijos įforminimą; 

3.12. sudaro darbuotojų mėnesio darbo grafikus. 

3.13. kontroliuoja, kad skyriaus atsakingas specialistas laiku užsakytų medikamentus ir 

medicinines pagalbos  priemones;  

3.14. kontroliuoja ir užtikrina,  kad skyriaus darbuotojai elektroninėje vaistinėje 

kontroliuotų vaistų ir medicininių pagalbinių priemonių panaudojimą, sektų apskaitą; 



3.15. užtikrina, kad skyriaus specialistai kontroliuotų kaip GMP automobiliuose pildomi 

pamainos priėmimo perdavimo žurnalai;  

3.16. užtikrina, kad skyriaus specialistai kontroliuotų medikamentų panaudojimą, sektų jų 

galiojimo terminus, vestų apskaitą, kad laikytųsi narkotinių medikamentų apskaitos ir nurašymo 

tvarkos; 

3.17. užtikrina, kad skyriaus darbuotojai aprūpintų GMP brigadas dezinfekcinėmis 

medžiagomis ir supažindintų su saugiu jų naudojimu, kontroliuotu, kad  dezinfekcinės medžiagos 

būtų tik specialiuose induose su atitinkamu užrašu ir įsukamu purkštuku. 

3.18.  užtikrina, kad skyriaus darbuotojai kontroliuotų deguonies balionų išdavimą,  

3.19. organizuoja medicininės įrangos ir prietaisų remontą bei techninės būklės ir 

metrologijos patikrą pagal jiems keliamus reikalavimus; 

3.20. reikalauja iš brigadų vadovų, kad nebūtų medikamentų ar pagalbinių priemonių, kuriu 

galiojimo terminas būtų pasibaigęs; 

3.21. esant būtinumui, vyksta į kvietimus arba teikia skubią medicininę pagalbą  vietoje. 

 

 


