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NUOSTATAI

[. BENDROSTOS NUOSTATOS

l' Medicings. r:zerv9 spugojimo ir farmacines veiklos skyrius (toliau - Skyrius) yra
Ekstremaliq sveikatai .situacrjq pentro (toliau - Centras) struktiirinis padaiinys, pavaldus Centro
direktoriaus pavaduotoj ui.

2' Skyrius savo veikl{je 
. vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes

nutarimais, sveikatos apsaugos r{rinistro isakymais ir kitais teises aktais, taip pat Centro nuostatais,
Centro darbo reglamentu, Cenho direktoriaui isakymais bei Siais nuostatais.' 

'

3. Skyriaus vedejas ir darbuotojai i darb4 priimami Darbo kodekso bei kiq teises akrqnustafrta tvarka.

II. SKYRIAUS UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Skyriaus uZdaviniai:
4'I' uZtikrinti valstybes medicinos rezervo materialiniq istekliq kokybg, savalaiki

atnaujinim4, saugojim4, tinkam4 jq naudojim4 bei operatyvq isdavim4 Lietuvos ii.espublikos
Vyriausybes pavedimu, valstybes rezervo tvarkytojo ,r*ody*.L ekstremaliq situacijq, eko'nomines
grdsmds, kriziq ir mobilizacijos atvejais;

4'2' vykdyti farmacing veiklQ tiek, kiek ji reikalinga valstybes medicinos rezervo
atsakingoj o saugotojo funkcijoms vykdyti.
- 5' Skyrius, igyvendindamas Siq nuostatq 4 punkte nustatytus uZdavinius, vykdo tokiasfunkcijas:

5'1' tikrina priimamq saugojimui valstybes medicinos rezervo materialiniq istekliq atsargq
kokybg bei atitikim4 galiojandiq teises aktq reikalavimams;

5'2' saugo valstybes medicinos rezeryo materialinius i5teklius, uZtikindamas saugomqatsargq kokybes i5laikym4;
5'3. vykdo periodini valstybes medicinos rezelomaterialiniq iStekliq biikles tikrinim4;
5'4' dalyvauja palaikant saugomq lrenginiq, priklausandiq valstybls medicinos rezervui

darbing boktEt 
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5'5' kontroliuoja, ar saugomi valstybes medicinos rezervo materialiniai istekliai atitinkaLietuvos Respublikoje iteisintus saugos ir nikenksmingumo sveikatai bei aplinkai reikalavimus;
5.6. apskaito saugomus valstybes medicinos ,"i"*o materialinius ijteklius;
5'7' dalyvauja 

-vykdant saugomq valstybes medicinos rezervo materialiniq i5teklirlinventorizavim4 teises aktq nustat;rta tvarka;
5'8' planuoja valstybes medicinos rezervo i5tekliq atnaujinim4 ir organintojapardavimo

procedflras, susijusias su valstybes medicinos rezervo materialiniqistekliq atnauiinimu;
5'9' uztikdna, kad valstybes medicinos rezervo materialiniai istlkrai 

-uutq 
tuitu perduoti

Vyriausybes ar Sveikato: ap:argqs ministerijos (toliau - SAM) nustatytiems subjektams;
5' 10. uZtikrina valstybes r4edicinos rezervo materialiniq iStekliq apsauge ir slaptum4;
5'll. organizuoja nura5y,tq i5tekliq sunaikinimq arba jq perdaviir4 atliekq tvarkym4vykdandioms istaigoms;
5'12. rengia pasaugos srilardiq tarp SAM ir Centro del valstybes medicinos rezervosaugojimo ir jq pakeitimq bei tqises aktq,-susijusiq su valstybes medicinos rezervo atsakingojo

saugotoj o funkcijomis, projektus;

.,4



5.13. pagal savo ij4 dalyvauja rengiant teises aktq, susijusiq su valstybes
medicino s r ezerv o tvarkvmu.

5.14. vykdo didme vaistiniq preparatq platinim4, laikantis Farmacijos istatymoreikalavimq, sveikatos
atsiZvelgiant i Europos
rekomendacijas;

5.15. uZtikrina
kontroles tarnybai;

5.16. planuoja, koordi
5.17. pagal kompetencij

nevyriausybinemis
5. I 8. pagal kompetencij

teises aktams.

ilI.

6. Skyriui vadovauja
kokybg ir rezultatus.

7. Skyriaus darbuotojai,
7.1. susipaZinti ir gauti

nuoraSus (su valstybes ir tarny
nustat5rta tvarka igijg toki4 teisg

7.2. gauti informacij4,
prieZiuros istaigrl ir kitq instituci

7.3. dalyvauti Centro ar
veikloje;

7 .4. nuolat tobulinti savo

8.2. laiku ir kokybiSkai at

9. UZ pareigq ir funkci
darbuotoj ai atsako Lietuvos

10. Skyriaus nuostatai
aktams ar Centro darbo organiza

ministro patvirtintq geros
Europos vaistq agenturos ir

platinimo praktikos nuostatq,
kitq Europos S4jungos institucijq

apie vykdom4 farmacingveikl4 teikim4 Valstybinei vaistq

a ir kontroliuoja Skyriaus poskyriq veikl4;

. bendradarbiauja su valstybes institucijomis, tikio subjektais ir
ris medicinos materialiniq istekliq rezervo saugojimo klausimais;
vykdo kitas funkcijas, je:ijos nepriestarauja iJtatymams ar kitiems

US DARBO ORGANIZAVIMAS

kuris organizuoja iskyriaus darb4 bei atsako uZ jo veiklos

dydami jiems pavestas funkcijas, turi teisg:

7.5. naudotis Centro ybinio transporto priemonemis vykdant pavedimus ir uZduotisdarbo klausimais.
8. Skyriaus darbuotojai
8. 1. vadovautis Skyriaus

kyriaus darbuotojai);

dokumentq
teises aktr+

ikalingq Skyriui pavestoms funkcijoms vykdyti, is sveikatos

instituciiq sudaromq darbo, derybq ir kitq grupirl ar komisiiq

lifikacij4;

tatais bei savo pareigy'biq aprasymais (pareiginiais nuostatais) ;pavedamus darbus (uJZduotis).

IV. ATSAKOMYBE

- nevykdym4 ar netinkam4 jq vykdym4 Skyriaus vedejas ir
likos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

tro direktoriaus isakyrnq bei kitq Centro norminiu
paslapti sudarandia informacija susipaZinti gali tik

b[ti keidiami ar papildomi keidiantis istatymams, kitiems teises
mo tvarkai.


