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Darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą medicinos mokslų studijų srityje bei būti įgijus
gydytojo klinikinio toksikologo profesinę kvalifikaciją;
 turėti ne mažiau 3 metų klinikinio darbo patirtį;
 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro bei kitų institucijų įsakymais ir
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apsinuodijimų gydymo bei prevencijos veiklą,
priešnuodžių politiką šalyje;
 mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir valdyti informaciją, bendrauti su atitinkamomis
Lietuvos ir kitų šalių institucijomis;
 gebėti rengti teisės aktų projektus ir pagal savo kompetenciją atlikti teisės aktų ekspertizę;
 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų
rengimo taisykles;
 mokėti dirbti kompiuteriu (Windows operacinėse sistemose Microsoft Office vartojimo
programomis, taip pat darbo tinkle įrankiais);
 atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma šiai pareigybei nustatyta direktoriaus įsakymu
patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, sąraše.

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 užtikrina, kad Biure dirbtų kvalifikuotas ir kompetentingas personalas;
 užtikrina, kad Biuro darbuotojai tinkamai vykdytų jiems priskirtas funkcijas, skiriamas

užduotis ir pavedimus;
 tvarko dokumentaciją susijusią su Biuro darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, mokymusi ir

pareigų aprašymu;
 teikia informaciją apie cheminių medžiagų toksines savybes, poveikį sveikatai, prevenciją,

statistiką, priešnuodžius, gydymo būdus ir metodus, taip pat farmakologinę, juridinę,
švietimo ir kitą informaciją;

 teikia konsultacijas apsinuodijimų atveju;
 ruošia standartizuotas tipinių apsinuodijimų ir būklių gydymo schemas;
 užtikrina, kad pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus Biuras ir darbuotojai būtų

aprūpinti darbo saugos priemonėmis;
 dalyvauja teisės aktų ir kitų norminių dokumentų projektų rengime toksikologijos ir

cheminio saugumo srityse;
 apibendrina Biuro metinę veiklą ir darbo rezultatus ir atsiskaito už Biuro veiklą Centro

administracijai;
 rengia ir teikia su Europos Sąjungos dokumentais harmonizuotas Biuro veiklos ir duomenų

metines ataskaitas;
 rengia pranešimus kvalifikacijos kėlimo užsiėmimuose, seminaruose, mokslinėse

konferencijose;
 tvarko Biuro veikloje būtiną dokumentaciją, atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos

ministerijos ir Lietuvos standartizacijos tarnybos nustatytus reikalavimus;
 rengia paraiškas Biurui reikalingai įrangai, darbo priemonėms, informacijos šaltiniams

įsigyti;
 pagal kompetenciją rengia tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus,

atsižvelgiant į raštvedybos ir teisės aktų projektų rengimo reikalavimus
 užtikrina, kad Biuro darbuotojai laikytųsi saugumo technikos, priešgaisrinės saugos ir darbo

tvarkos taisyklių.


