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Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą
biomedicinos mokslų studijų srityje: visuomenės sveikatos kryptis arba medicinos kryptis;
būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro bei kitų institucijų įsakymais ir
kitais teisės aktais, susijusiais su ekstremaliųjų situacijų ir krizių prevencija, valdymu bei
sveikatos priežiūros įstaigų veikla ekstremaliųjų situacijų atvejais;
būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, NATO ir kitų šalių teisės aktais,
reglamentuojančiais ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei valdymo klausimus;
mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir valdyti informaciją, bendradarbiauti su atitinkamomis
Lietuvos ir kitų šalių institucijomis;
gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą ekstremalių sveikatai situacijų srityje;
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programa), naudotis šiuolaikinio ryšio
priemonėmis bei technologijomis (elektroniniu paštu, internetu);
būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti;
atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta direktoriaus įsakymu
patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, sąraše ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti su kitų
valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija.
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
dalyvauja organizuojant ir koordinuojant asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų
pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais bei veiklą joms įvykus;
dalyvauja organizuojant Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro veiklą;
dalyvauja planuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros priemones ekstremaliųjų
situacijų atvejais;
rengia metodines rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimui veikti
ekstremaliosiomis situacijomis;
dalyvauja rengiant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos mobilizacijos planus pagal
Sveikatos apsaugos ministerijai nustatytas mobilizacines užduotis;
dalyvauja rengiant ir įgyvendinant bendrąjį Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos parengties
ekstremaliosioms situacijoms planą;
dalyvauja koordinuojant medicinos pagalbos organizavimą oficialių vizitų ir tarptautinių
renginių metu;
pagal kompetenciją dalyvauja vykdant specialiųjų planų įgyvendinimą (Valstybinio
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės
avarijos atveju ir kitų planų);
dalyvauja civilinės saugos ir kitose pratybose;
rengia ir skaito pranešimus bei paskaitas;
konsultuoja visuomenę, valstybės ir savivaldybių institucijas ekstremalių sveikatai situacijų
planavimo ir pasirengimo klausimais;
bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kariuomenės
Karo medicinos tarnyba, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos Strateginio
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valdymo departamento Nacionalinio saugumo ir krizių valdymo skyriumi, kitomis Lietuvos
institucijomis;
pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos
generaliniu direktoratu, NATO, PSO ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis,
kurios veikia sveikatos priežiūros organizavimo krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais srityje.

