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APSINUODIJIMU INFORMACIJOS BIURO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apsinuodrji-q informacijos biuras (toliau - Biuras) yra Sveikatos apsaugos ministerijos
Ekstremaliq sveikatai situacijq centro (toliau - Centras) strukt[rinis padalinys, pavaldus Centro
direktoriaus pavaduotojui ir sprendZiantis jo kompetencijai priklausandius klausimus.
2. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos fstatymais, Vyriausybes nutarimais,
sveikatos apsaugos ministro isakymais ir kitais teises aktais, taip pat Centro nuostatais, Centro
darbo reglamentu, Centro direktoriaus isakymais bei Siais nuostatais.
3. Biuro vedejas ir darbuotojai i darb4 priimami Darbo kodekso bei kitq teises aktq nustaty'ta

tvarka.

II. BIURO UZN,q.VTXIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Biuro uZdaviniai:
4.1. rinkti, kaupti ir analizuoti informacij4apie apsinuodijimus Salyje;

4.2. pagal kompetencij4 teikti informacij4 ir konsultuoti visuomeng ir sveikatos prieZi[ros istaigas,
specializuotas tarnybas apsinuo dij imq ir prevencij o s klausimai s ;

4 .3 . or gantnroti ap sinuo dij imq prevencij o s veikl 4;
4.4. apsinuodrjimq srityje rengti teises aktus, susijusius su asmens ir visuomenes sveikata.

5. Biuras, r,ykdydamas savo uZdavinius, atlieka Sias funkcijas:
5.1. renka, registruoj4 analiz,njair apibendrina informacrj4 apie uminius ir letinius apsinuodijimrx;
rekomenduoja priemones, reikalingas organizuojant pagalbos teikim4, hospitalizacij4 pavieniq bei

masiniq apsinuodij imq atvej ai s:

5.2. bendradarbiaudamas su Visuomenes sveikatos centrais apskrityse registruoja ir analizuoja

informacij4 apie diagnozuotus Zmoniq apsinuodijimo atvejus, atlieka Zrnoniq apsinuodijimq
epidemiolo ging prieZiur4;
5.3. pagal kompetencij4 dalyvauja kaupiant informacij4 apie Lietuvoje gaminamas, importuojamas

chemines medZiagas irl ar preparatus, jq sarybes, poveiki Zrnogaus organiznui bei pavojingus

cheminius objeklus;
5.4. vykdo 2009 m.lapkridio 30 d. Europos Parlamento ir Tarnybos reglamento (EB) Nr. f2nD009
del kosmetikos gaminiq (OL 2009 L342, p 59) 13 straipsnio 6 dalyje nacionalinei kompetentingai

institucij ai nustafrtas funkcij as;

5.5. pagal kompetencij4 dalyvauja atliekant nuodingqjq medZiagq ir preparatq poveikio
sveikatai vertinim4;
5.6. pagal kompetencrj4 dallvauja konsultuojant pramones imones siekiant pakeisti produktuose ar

gamybiniuose procesuose naudojamas nuoding4sias medZiagas nekenksmingomis ar maliau
kenksmingomis sveikatai;
5.7. pagal kompetencij4 renka ir kaupia informacij4 apie karines chemines medZiagas;

5.8. bendradarbiauja su Lietuvos civilines saugos ir gelbejimo sistemos institucijomis, dalyvauja

mokymuo se, rengia prane5imus ap sinuodij imq klausimais ;

5.9. vis4 par4 konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis cheminiq avanjq atvejais, pagal

kompetencrj 4 dalyvauj a cheminiq avarij q pasekmiq tyrirne;
5.10. pagal kompetencij4 teikia informacij4 sveikatos prieZirlros istaigq, gelbejimo tarnybq

specialistams bei visuomenei apie cheminiq medZiagq poveiki sveikatai, paZangiausius



apsinuodijimq gydymo ir prevencijos budus, formas ir priemones, prie5nuodZius, prohlaktikos
priemones, prevencij os programas;

5.11. dalyvauja formuojant prie5nuodZiq politik4 bei vertinant jq poreiki Salyje;

5.12. renka, kaupia ir analizuoja informacrj4 apie GMP (greitosios medicinos pagalbos) ir ASP
(asmens sveikatos paslaugas) teikiandiose istaigose sukauptas ir naujai isigtas prieSnuodZiq

atsargas;

5.13. dalyvauja rengiant ir igyvendinant apsinuodijimq prevencijos programas, kaupia ir
analizuoja patirti progamq igvendinimo ir valdymo srityje;
5.14. vykdo mokymus asmens ir visuomenes sveikatos prieZiuros specialistams, gelbejimo tarnybq

ir kitq suinteresuotq institucijq darbuotojams apie cheminiq medZiagq ir preparatq poveiki Zmogaus

sveikatai, gydlmo, apsisaugojimo budus;
5.15. dalyvauja kartu su gelbejimo tarnybomis, kitomis institucijomis, kuriant gelbejimo

darbq modelius cheminiq avarrjq atvejais;
5.16. pagal kompetencij4 bendradarbiauja su valstybindmis institucijomis, joms pavaldZiomis

lstai gomis, gelbej imo darbus atliekandiomis tarnybomis, Ziniaskal aida;
5.17. bendradarbiauja su kitq Sa1iq apsinuodrjimq centrais;

5.18. uZtikrina turimos informacijos konhdencialum4 teisds aktq nusta[ta tvarka;
5.19, rykdo kitus Centro vadolybes pavedimus.

III. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Biurui vadovauja vedejas, kuris organizuojajo darb4 bei atsako uZ jo veiklos kokybg ir
rezultatus.
7. Biuro darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisg:

7.1. susipaLinti tr gauti Centro direktoriaus isakymq bei kitq Centro norminiq dokumentq

nuoraSus (su valstybes ir tarnybos paslaptf sudarandia informacija susipaZinti gali tik teises aktq

nustatyta tvarka lgijg toki4 teisg Biuro darbuotojai);
7.2. gauti informacij4, reikaling4 Biurui pavestoms funkcijoms vykdyi, i5 sveikatos prieZilros

istaigq ir kitq institucijq;
7.3. dallvauti Centro ar kitq institucijq sudaromq darbo, derybq ir kitq grupiq ar komisijq
veikloje;
7.4. nuolattobulinti savo kvalifrkacrj4 Lietuvoje bei uZsienyje;
7.5. Centro vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetencij4 Lietuvoje ir
uZsienyje;
7.6. naudotis Centro tarnybinio transporto priemondmis vykdant pavedimus ir uZduotis darbo

klausimais.
8. Biuro darbuotojai privalo:
8.1. vadovautis Biuro nuostatais bei savo pareigybiq apra5ymais (pareiginiais nuostatais);

8.2. laiku ir kokybi5kai atlikti pavedamus darbus (uZduotis).

IV. ATSAKOMYBE

9.rJZ pareigq ir funkciiq nevykdym4 ar netinkamaiq \rykdym4 Biuro vedejas ir darbuotojai

atsako Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises alctq nustatlta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Biuro nuostatai gali b[ti keidiami ar papildomi keidiantis istatymams, kitiems teisdms aktams

ar Centro darbo organizavimo tvarkai.


