I. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Turėti visuomenės sveikatos magistratūrą arba aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų
studijų srities visuomenės sveikatos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą; ir/ar būti baigus atitinkamus
specializacijos kursus;
2. Mokėti valstybinę kalbą ir vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų)
pažengusio vartotojo (B2) lygiu;
3. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);
4. Turėti gerus biologinių veiksnių rizikos vertinimo, biostatistikos pagrindus;
5. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei
kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautines rekomendacijas reglamentuojančias užkrečiamųjų
ligų epidemiologinę priežiūrą bei valdymą.
II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Organizuoti ir vykdyti vakcinomis valdomų ligų (pasiutligės, poliomielito, tymų, raudonukės,
epideminio parotito) epidemiologinę priežiūrą šalyje, siekiant mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą,
mirštamumą ir neįgalumą nuo šių ligų;
2. Pagal savo kompetenciją dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, rengti metodikas, taisykles,
rekomendacijas bei suderinus su Imunoprofilaktikos skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėju dalyvauti rengiant
ir įgyvendinant valstybines sveikatos, socialines ir prevencijos programas;
3. Pagal kompetenciją koordinuoti ir metodiškai vadovauti (ar konsultuoti) visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigų veiklai vakcinomis valdomų ligų epidemiologinės priežiūros, priešepideminių priemonių
šių ligų protrūkiuose taikymo, epidemiologinio monitoringo, epidemiologinės analizės ir epidemiologinės
prognozės srityse;
4. Pagal savo kompetenciją teikti organizacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą sveikatos
priežiūros įstaigoms vakcinomis valdomų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės bei atsiradusių šių
ligų protrūkių klausimais;
5. Pagal savo kompetenciją bei teisės aktų nustatyta tvarka rinkti, kaupti, sisteminti duomenis apie
Lietuvos gyventojų sergamumą, atliekant vakcinomis valdomų ligų epidemiologinio proceso analizę,
interpretuojant šių ligų dažnumo, asociacijos ir potencialios įtakos rodiklius, įvertinant sergamumo
tendencijas, priežastis bei teikti siūlymų projektus dėl šių ligų prevencijos priemonių Skyriaus vedėjui ar
suderinus su Centro direktoriaus pavaduotoju pagal administravimo sritį Sveikatos apsaugos ministerijai,
Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai ir kitoms institucijoms;
6. Pagal kompetenciją stebėti ir analizuoti (ar vertinti) valstybės, apskričių ir savivaldybių
įgyvendinamų vakcinomis valdomų ligų prevencijos programų rezultatus ir, suderinus su Skyriaus vedėju,
teikti apibendrintus siūlymus (vertinimus, duomenis) juridiniams ir fiziniams asmenims;
7. Pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir suderinus su Skyriaus vedėju teikti
informaciją apie vakcinomis valdomų ligų epidemiologinę situaciją ir profilaktikos priemones
suinteresuotoms institucijoms, sveikatos priežiūros įstaigoms, gyventojams ir žiniasklaidai;
8. Pagal kompetenciją konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis vakcinomis valdomų ligų
epidemiologinės priežiūros klausimais; teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti neformalųjį
švietimą;
9. Pagal kompetenciją ir suderinus su Skyriaus vedėju teikti siūlymus Sveikatos apsaugos
ministerijai vakcinomis valdomų ligų politikos, valstybės, savivaldybių institucijų, nevyriausybinių
organizacijų bendradarbiavimo užkrečiamųjų ligų profilaktikos gerinimo klausimais;
10. Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti visuomenės sveikatos ugdymo ir sveikatos
mokymo veiklą, teikti metodinę pagalbą minėtos veiklos vykdytojams;
11. Pagal kompetenciją rengti vakcinomis valdomų ligų paplitimo pasaulyje analizę;
12. Pagal kompetenciją ir suderinus su Skyriaus vedėju ir Centro direktoriaus pavaduotoju pagal
administravimo sritį bendradarbiauti su Europos Užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės centro
Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros tinklais bei kitomis Europos Sąjungos institucijomis, PSO ir
kitomis tarptautinėmis organizacijomis;
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13. Pagal kompetenciją ir suderinus su Skyriaus vedėju ir Centro direktoriaus pavaduotoju pagal
administravimo sritį dalyvauti rengiant ir tobulinant sveikatos priežiūros ir kitus specialistus, sudaryti
sąlygas teikiant mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
14. Pagal kompetenciją vertinti Lietuvos gyventojų žinias apie, vakcinomis valdomas ligas,
organizuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų paplitimo tyrimus, elgsenos tyrimus, vertinti profilaktikos
priemonių veiksmingumą;
15. Pagal kompetenciją bei nustatyta tvarka nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus,
pasiūlymus, skundus ir siūlyti Skyriaus vedėjui keliamų problemų (klausimų ir pan.) sprendimo priemonių
projektus;
16. Pagal savo kompetenciją rinkti ir kaupti metodinę informaciją;
17. Pagal savo kompetenciją rengti statistinių ataskaitos formų metines suvestines bei užtikrinti
rengiamų metinių statistinės ataskaitos formų bei kitos statistinės informacijos, teikiamos kitoms
institucijoms teisingumą;
18. Laikytis darbuotojų saugos, saugumo technikos taisyklių, epidemiologinio režimo,
priešgaisrinės apsaugos taisyklių, darbo drausmės reikalavimų ir higieninių normų;
19. Vykdyti ir kitas Skyriaus vedėjo, Centro direktoriaus ar jo pavaduotojų pavestas užduotis
(pavedimus).

