Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
Radiacinės ir darbuotojų sveikatos saugos skyrius ieško vyriausiojo specialisto.
Vyriausiasis specialistas turi turėti:
• aukštąjį universitetinį biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities
išsilavinimą;
• turėti žinių radiacinės sveikatos saugos srityse: turi būti apmokytas ir atestuotas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl
Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo“ nustatyta tvarka.
Vyriausiasis specialistas privalo:
• išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, Darbo kodeksą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančiais sveikatos
priežiūros įstaigų vykdomas funkcijas;
• mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Office, Open Office, interneto
naršyklėmis, mokėti naudotis organizacine technika;
• nepriekaištingai mokėti lietuvių kalbą;
• išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų
rengimo reikalavimus.
Darbo pobūdis
• Organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti radiacinės saugos užtikrinimą visuose Ligoninės
padaliniuose, kuriuose dirbama su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais,
įgyvendinant Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius.
• Kartą metuose rengti Ligoninės radiacinės saugos būklės analizę ir teikti pasiūlymus
radiacinės saugos būklei tobulinti.
• Laiku paruošti dokumentus pakeitimams licencijoje ir jos priede.
• Organizuoti dirbančiųjų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais privalomąjį mokymą
pagal higienos normą HN 73 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016
m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-546 patvirtintą „Privalomojo radiacinės saugos
mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašą“, organizuoti, vesti instruktavimus,
kontroliuoti, kad jie vyktų nustatytu dažnumu ir apimtimi.
• Kontroliuoti, kad darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais,
sveikata būtų tikrinama Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir dažnumu.
• Kontroliuoti, kad Ligoninei pasitelkus kitų įstaigų darbuotojus, jų sauga ir saugumas būtų
užtikrinami pagal higienos normos HN 83 reikalavimus.
• Kontroliuoti, kad darbuotojai, dirbantys su medicininiais jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais, laikytųsi radiacinės saugos ir saugumo reikalavimų.
• Organizuoti darbuotojų individualią išorinės apšvitos dozimetrinę kontrolę.
• Kontroliuoti, kad Ligoninėje rentgeno ir spindulinės terapijos kabinetai būtų įrengti pagal
radiacinės saugos ir saugumo reikalavimus, kad būtų nurodytos stebimosios ir
kontroliuojamosios zonos.
• Kontroliuoti, kad darbuotojai dirbtų su techniškai tvarkingais medicininiais rentgeno
diagnostikos ir spindulinės terapijos aparatais.
• Kontroliuoti, kad pagal HN 95, HN 78 reikalavimus būtų atliekami medicininių rentgeno
ir spindulinės terapijos aparatų periodiniai bandymai ir matavimai.
• Laiku ir pagal galiojančių norminių aktų reikalavimus nurašyti nebetinkamus naudojimui
aparatus, tvarkyti radioaktyviąsias atliekas, susidariusias veiklos su šaltiniais metu.
• Rengti radiologinių avarijų prevencijos ir likvidavimo planus.
• Kontroliuoti, kad būtų užtikrintos visos priemonės, kuriomis būtų kiek įmanoma apribotos
pacientų avarinės arba nenumatytos apšvitos tikimybė ir dozės.

• Reikalauti, kad darbuotojai būtų aprūpinti reikalingomis darbo ir saugos priemonėmis,
kad būtų atliekama medicininių rentgeno ir spindulinės terapijos aparatų patikra pagal
HN 95, HN 78 reikalavimus.
•
Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai
nuo1021,00 Eur iki 1451,00 Eur (neatskaičius mokesčių).
Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu danguole.gustaitiene@siauliuligonine.lt
Daugiau informacijos pasiteiravimui, tel.: (8 41) 524299.

