INFEKCIJŲ KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS
Funkcijos:






















Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus Infekcijų kontrolės poskyrio darbą;
vykdo su infekcijų kontrole susijusias kokybės vadybos procedūras, Ligoninės teisės aktus;
laiku informuoja Skyriaus vedėją apie visus neeilinius įvykius, galinčius turėti įtakos infekcijų plitimui,
stacionare ir Infekcijų kontrolės skyriuje, jų pasekmes, priimtus sprendimus;
koordinuoja hospitalinių infekcijų bei jų rizikos veiksnių priežiūros sistemas ir teikia siūlymus dėl jų diegimo
ir tobulinimo;
dalyvauja organizuojant hospitalinių infekcijų prevenciją, tiriant hospitalinių infekcijų protrūkius, kuriant
protrūkio lokalizavimo ir likvidavimo priemones;
organizuoja ir analizuoja hospitalinių infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimą ligoninėje;
organizuoja hospitalinių infekcijų priežiūrą intensyvios terapijos ir reanimacijos skyriuose, atlieka duomenų
analizę, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
organizuoja operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinę priežiūrą, atlieka duomenų analizę, teikia
pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
organizuoja Clostridium difficile infekcijos priežiūrą, atlieka duomenų analizę, teikia pasiūlymus Skyriaus
vedėjui;
organizuoja rankų higienos audito atlikimą Ligoninės skyriuose, atlieka duomenų analizę, teikia pasiūlymus
Skyriaus vedėjui;
siunčia informaciją kitoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms apie Ligoninėje nustatytas hospitalines
infekcijas;
analizuoja Ligoninės Bakteriologijos poskyrio pateikiamus duomenis apie išskirtus mikroorganizmus,
analizuoja įrašus ligos istorijose, sprendžiant infekcijos kilmę;
priima sprendimus ir duoda nurodymus pavaldiems darbuotojams dėl pacientų izoliavimo Ligoninės
skyriuose;
dalyvauja atliekant epidemiologinius tyrimus, skirtus įvertinti profilaktikos priemonių efektyvumą;
rengia hospitalinių infekcijų priežiūrą ir rankų higieną reglamentuojančius tvarkos aprašus, procedūras,
pagal kompetenciją dalyvauja rengiant medicininių bei slaugos procedūrų aprašymus;
teikia informaciją, konsultuoja ir moko Ligoninės personalą infekcijų kontrolės, hospitalinių infekcijų, jų
priežiūros ir profilaktikos klausimais, supažindina su naujausiais mokslo pasiekimais šiose srityse;
dalyvauja planuojant ir diegiant naujas priemones bei technologijas, mažinančias infekcijų plitimo riziką;
pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas, nustatytas Ligoninės administracijos pavedimuose, vidaus teisės
aktuose;
pagal kompetenciją vykdo kitas deleguotas tiesioginio vadovo užduotis;
pavaduoja Skyriaus vedėją.

Specialieji reikalavimai:







Išsilavinimas: universitetinis medicinos, ergoterapijos, kineziterapijos, slaugos, visuomenės sveikatos
krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis, visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinis laipsnis (gali būti
paskutinių metų studentas);
darbo patirtis, įgūdžiai, žinios: ne mažesnė kaip 2 metų patirtis infekcijų kontrolės ir/ar su ja susijusiose
srityse, asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės principų išmanymas, Lietuvos Respublikos
teisės aktų, reglamentuojančių užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, infekcijų kontrolę ir hospitalinių
infekcijų priežiūrą išmanymas, infekcijų kontrolės, hospitalinių infekcijų valdymo Lietuvos higienos normų,
tarptautinių rekomendacijų, informacijos duomenų bazių išmanymas;
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, noras tobulėti,
sugebėjimas dirbti komandoje, lyderystė.

