Reikalavimai šias pareigas atliekančiam darbuotojui:
• išsilavinimas: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas medicinos ar visuomenės
sveikatos krypties magistro kvalifikacinis laipsnis;
• darbo patirtis, įgūdžiai, žinios: ne mažesnė kaip 3 metų administravimo, organizavimo,
vadovavimo komandai patirtis, iš jų – ne mažesnė kaip 2 metų patirtis infekcijų kontrolės
ir/ar su ja susijusiose srityse; išmanyti: asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų
kontrolės principus, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų
ligų profilaktiką ir kontrolę, infekcijų kontrolę ir hospitalinių infekcijų priežiūrą,
infekcijų kontrolės, hospitalinių infekcijų valdymo Lietuvos higienos normas, tarptautines
rekomendacijas, informacijos duomenų bazes;
• kalbų mokėjimas: lietuvių k. (puikios žinios), anglų k. (geros žinios, ne žemesnis nei
pažengusio vartotojo (B2) lygis);
• darbas kompiuteriu: mokėti naudotis MS Office programomis, duomenų analizės
sistemomis (SPSS, EpiInfo, EpiData ar pan.), interneto naršykle, elektroninio pašto
programa;
• licencijos, leidimai, atestatai, pažymėjimai: hospitalinių infekcijų kontrolės (valdymo)
mokymo kursai pagal su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintas
programas (80 val. trukmės);
• asmeninės savybės: organizuotumas, gebėjimas planuoti darbus ir laiką, iniciatyvumas,
rezultato siekimas, noras tobulėti, lyderio savybės.
Funkcijos:
• organizuoti Skyriaus darbą;
• vykdyti su infekcijų kontrole susijusias kokybės vadybos procedūras, Ligoninės
direktoriaus įsakymus;
• laiku informuoti Ligoninės administraciją apie visus neeilinius įvykius stacionare,
Skyriuje, jų pasekmes, priimtus sprendimus;
• organizuoti ir vykdyti hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą bei kontrolę
ligoninėje;
• kurti hospitalinių infekcijų bei jų rizikos veiksnių priežiūros sistemas, organizuoti jas ir
kontroliuoti jų vykdymą;
• vykdyti hospitalinių infekcijų prevenciją, tirti hospitalinių infekcijų protrūkius, kurti
protrūkio lokalizavimo ir likvidavimo priemones;
• analizuoti ir vertinti Ligoninės higieninę būklę, vykdyti darbuotojų higienos įgūdžių ir
infekcijų prevencijos (ligonių izoliavimo, medicinos prietaisų ir gaminių higienos,
sterilizacijos kontrolės ir kt.) priemones, vertinti jų efektyvumą;
• analizuoti hospitalinių infekcijų paplitimą, aiškintis jų priežastis;
• planuoti ir vykdyti epidemiologinius tyrimus, skirtus įvertinti profilaktikos priemonių
efektyvumą;
• pagal kompetenciją dalyvauti organizuojant darbuotojų imunoprofilaktiką, taip pat
darbuotojų susižeidimų (incidentų) tyrimuose;
• rengti infekcijų valdymo procedūrų aprašymus („procedūrų vadovus“) ir dalyvauti rengiant
medicininių bei slaugos procedūrų aprašymus;
• teikti informaciją apie hospitalines infekcijas ir jų rizikos veiksnių paplitimą gydymo
Ligoninės administracijai ir personalui;
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konsultuoti ir mokyti Ligoninės personalą infekcijų kontrolės, hospitalinių infekcijų, jų
priežiūros ir profilaktikos klausimais, supažindinti su naujausiais mokslo pasiekimais šiose
srityse;
dalyvauti planuojant ir diegiant naujas priemones bei technologijas, mažinančias infekcijų
plitimo riziką;
analizuoti Skyriaus darbo rodiklius, teikti ataskaitas Ligoninės direktoriui, Gydymo tarybai
nustatytu periodiškumu, numatyti prevencinius ir koregavimo veiksmus klaidų atvejais,
informuoti Ligoninės vadovybę apie tai;
pagal kompetenciją dalyvauti organizuojant medicininių atliekų ir skalbinių tvarkymą;
organizuoti teisės aktų (ir/ ar jų projektų), reglamentuojančių Skyriaus veiklą, rengimą;
sudaryti pavaldžių darbuootjų darbo, atostogų grafikus, pildyti darbo laiko apskaitos
žiniaraščius bei juos pateikti suderinimui ir tvirtinimui;
laiku supažindinti Skyriaus darbuotojus su naujais Ligoninės direktoriaus, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų įsakymais, nurodymais ir
užtikrinti jų vykdymą;
užtikrinti Skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi bei priemonių
įgyvendinimą;
vykdyti kitas deleguotas tiesioginio vadovo užduotis.

