SPECIALŪS REIKALAVIMAI ALS PD PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. ALS PD išsilavinimas – ALS PD gali dirbti asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip vidurinį
išsilavinimą, mokantis teikti pirmąją medicinos pagalbą ir išklausęs GMPS organizuojamus kursus,
kaip paruošti darbui ALS brigados automobilyje esančius medicinos prietaisus.
2. ALS PD turi mokėti valstybinę kalbą pagal pirmąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją
(jeigu taikoma).
3. ALS PD turi gebėti dirbti komandoje.
4. ALS PD privalo mokėti:
- paruošti darbui visus ALS brigados automobilyje esančius medicinos prietaisus ir
medicinos pagalbos priemones ir jomis naudotis;
- naudotis kompiuteriu, radijo ryšio ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis bei
darbui reikalingomis kompiuterinėmis programomis;
- dirbti su GMPS dokumentų valdymo sistema savo kompetencijos ribose.
5. ALS PD privalo žinoti ir savo darbe vadovautis:
- įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais GMP paslaugų teikimą;
- GMP paslaugų teikimą reglamentuojančiais GMPS vidiniais teisės aktais, darbo
procedūromis bei kitais dokumentais;
- GMPS vidaus tvarkos, darbų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos
taisyklėmis, darbuotojų elgesio kodeksu.
ALS PD PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. ALS PD savo funkcijas vykdo vadovaudamasis Greitosios medicinos pagalbos paslaugų
teikimo reikalavimų aprašu (toliau – Reikalavimų aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-895 (galiojančia suvestine
redakcija), šiame apraše pateiktu pagalbinio darbuotojo kompetencijų sąrašu (Reikalavimų aprašo 1
priedas) ir GMP personalo minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais pažangaus gyvybės palaikymo
paslaugai teikti (Reikalavimų aprašo 2 priedas).
2. Dirbdamas GMP brigadoje, ALS PD privalo:
2.1. atėjus į darbą prisistatyti brigados vadovui;
2.2. darbo pradžioje nueiti į GMP automobilį ir įsitikinti, kad jo salonas švarus, o jei
reikia – jį išvalyti.
2.3. patikrinti, ar GMP automobilyje yra dezinfekcijos priemonių;
2.4. į įvykio vietą ar į ligoninę vykti su įjungtais GMP automobilio garso ir šviesos
signalais, jei taip pažymėta kvietimo kortelėje, nurodė GMP pajėgų valdytojas arba brigados vadovas;
2.5. kartu su brigados vadovu vykti į paciento buvimo vietą (vadovaujantis GMPS
direktoriaus patvirtintu Greitosios medicinos pagalbos brigadų narių vykimo į paciento buvimo vietą
tvarkos aprašu);
2.6. nešti į paciento buvimo vietą medicininę kuprinę, medicinos prietaisus ir medicinos
pagalbos priemones;
2.7. paruošti darbui automatinį krūtinės ląstos paspaudėją (toliau – AKLP):
2.7.1. prižiūrėti, kad AKLP baterijos ar akumuliatorius būtų įkrautas;
2.7.2. AKLP kietą pagrindą pakišti po paciento nugara;
2.7.3. pajungti ir naudoti AKLP (jei ALS PD baigė GMPS surengtus AKLP
vartotojo kursus).
2.8. paruošti darbui dirbtinės plaučių ventiliacijos (toliau – DPV) aparatą:
2.8.1. prižiūrėti, kad deguonies balionai būtų užpildyti;
2.8.2. tuščius deguonies balionus laiku pakeisti;
2.8.3. prijungti prie DPV aparato deguonies balionus (nešiojamus ir įmontuotus
GMP automobilyje).
2.9. Atvykęs į įvykio arba paciento buvimo vietą, ALS PD privalo:
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2.9.1. pagal kompetenciją pasirūpinti savo, kitų brigados narių ir paciento
saugumu;
2.9.2. padėti brigados vadovui apžiūrėti pacientą, atlikti reikiamus tyrimus,
suteikti pagalbą;
2.9.3. paruošti darbui ir įjungti medicinos prietaisus;
2.9.4. jei reikia, suteikti pacientams ir / ar aplinkiniams emocinę paramą.
2.10. Transportuodamas pacientą, ALS PD privalo:
2.10.1. jei reikia, nešti pacientą į GMP automobilį bei iš jo į ligoninę (įvairių tipų
neštuvais);
2.10.2. būti GMP automobilio paciento skyriuje kartu su pacientu;
2.10.3. pasirūpinti, kad pacientas, jį lydintys asmenys ir brigados nariai būtų
prisisegę saugos diržais;
2.10.4. užtikrinti, kad pacientą lydinčių asmenų GMP automobilyje būtų ne
daugiau, nei yra laisvų sėdimų vietų.
2.11. ALS PD privalo:
2.11.1. pristačius pacientą į ligoninę, išvalyti GMP automobilį (jei reikia) ir jį
dezinfekuoti;
2.11.2. užbaigus kvietimą, patikrinti GMP automobilio vaistų, medicinos
pagalbos priemonių, medicinos prietaisų keičiamų reikmenų, deguonies atsargas, prireikus jas
papildyti;
2.11.3. palaikyti pastotėje švarą (plauti grindis, valyti dulkes, tvarkyti sanitarinį
mazgą);
2.11.4. klausyti brigados vadovo, atlikti jo pagal kompetenciją pavedamus darbus,
kilus neaiškumams darbe į jį kreiptis.
3. ALS PD privalo:
3.1. vadovautis teisės aktais ir kitais dokumentais, nurodytais šio pareigybės aprašymo
2.5 papunktyje;
3.2. laikytis profesinės etikos ir deontologijos normų;
3.3. dėvėti darbo drabužius ir avalynę;
3.4. naudoti asmenines apsaugos priemones;
3.5. turėti darbo pažymėjimą;
3.6. dalyvauti GMPS organizuojamuose vidiniuose mokymuose (atsisakymas dalyvauti
be pateisinamos priežasties gali būti traktuojamas kaip darbo drausmės pažeidimas).
5. Vykdant ALS PD funkcijas draudžiama:
5.1. GMP automobilį, medicinos prietaisus, medicinos pagalbos priemones, vaistus ir
kitą įstaigos turtą naudoti asmeniniams reikalams;
5.2. GMP automobilyje vežioti pašalinius asmenis ir pašalinius daiktus;
5.3. ne darbo laiku dėvėti darbo drabužius viešosiose vietose.
6. ALS PD vykdo pagal kompetenciją duodamus GMPS Dispečerinės tarnybos GMP pajėgų
valdytojo ir pamainos vyresniojo, pastotės vyresniojo, Įrangos ir vaistų komplektavimo skyriaus
darbuotojų nurodymus.

