
SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

• Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį farmacinį išsilavinimą su magistro 

kvalifikaciniu laipsniu, galiojančią licenciją verstis vaistininko praktika.  

• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus 

ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų farmacinę ir kitą veiklą, 

susijusią su vaistiniais preparatais, veikliosiomis ir kitomis vaistinėmis medžiagomis, gebėti juos 

taikyti praktiškai. 

• Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis. 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  

  

Sveikatos priežiūros tarnybos vaistininkas vykdo šias funkcijas: 

• nustato Vaistinės veiklos uždavinius, formuoja ir įgyvendina Vaistinės veiklos politiką; 

• atsako už Vaistinės Geros vaistinių praktikos kokybės vadovo rengimą, kokybę, 

tobulinimą ir laikymosi kontrolę; 

• organizuoja farmacinį darbą, užtikrina Sveikatos priežiūros tarnybos aprūpinimą 

vaistais bei medicininėmis priemonėmis; 

• užsako vaistinius preparatus ir medicinines priemones iš tiekėjų pagal Sveikatos 

priežiūros tarnybos poreikius. Priima gautas medicinines priemones, vaistinius preparatus, juos 

išduoda Sveikatos priežiūros tarnybai pagal pateiktus reikalavimus; 

• organizuoja medikamentų bei medicinos paskirties prekių saugojimą Vaistinėje 

gamintojo nurodytomis sąlygomis; 

• tikrina, ar vaistų atsargos Sveikatos priežiūros tarnyboje yra tinkamai laikomos ir 

tinkamos kokybės; 

• užtikrina išsamų informacijos apie vaistų poveikį, rizikos faktorius teikimą ir tai 

patvirtinančių dokumentų saugojimą; 

• užtikrina tinkamą vaistinių preparatų apskaitos vedimą; 

• vykdo Sveikatos priežiūros tarnybos kokybės vadovo reikalavimus; 

• analizuoja Vaistinės darbo rodiklius, teikia statistinius, ekonominius ir kitokius 

duomenis; 

• organizuoja, planuoja ir kontroliuoja Vaistinės veiklos darbo procesą; 

• užtikrina Vaistinės higieninį epidemiologinį režimą, darbuotojų saugos ir sveikatos bei 

priešgaisrinės saugos darbo vietoje reikalavimų vykdymą; 

• kokybiškai pildo dokumentaciją; 

• užtikrina ir atsako, kad farmacinės atliekos būtų tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka;  

• laiku pateikia sąskaitas – faktūras bei kitus apskaitos dokumentus Buhalterinės 

apskaitos skyriui; 

• organizuoja kokybinį ir kiekybinį prekių priėmimą, įvertinimą, gautų netinkamų vaistų 

platinimo sustabdymą ar atšaukimą iš rinkos (jei būtina), nurodant tolesnę jų kryptį (grąžinti 

tiekėjui, perduoti kitiems tikslams ir t. t.); 

• rengia su Vaistinės veikla susijusių įsakymų projektus; 

• pagal kompetenciją rengia įvairius raštus bei atsakymų projektus; 

• informuoja tiesioginį vadovą apie visus, einant savo pareigas, išaiškintus trūkumus ir 

siūlo būdus, kaip juos šalinti; 

• reikalauja iš kitų įstaigos administracinių padalinių informacijos bei dokumentų, 

reikalingų jo pareigoms vykdyti; 

•  bendradarbiauja su kitais įstaigos darbuotojais savo kompetencijos ribose, laikosi etikos 

reikalavimų; 



• dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių ar komisijų darbe; 

• laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų numatytų konfidencialumo reikalavimų. Neteikti 

konfidencialios informacijos be paciento sutikimo, išskyrus LR įstatymuose numatytus atvejus. 

 Siekiant įstaigos strateginių tikslų, vykdyti kitus su užimamomis pareigomis susijusius 

nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus, Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko gydytojo, 

įsakymus bei nurodymus. 


