GMP dispečerio pareigybės specialieji reikalavimai:
 GMP dispečeriu gali dirbti asmuo, turintis bendrosios praktikos slaugytojo, bendruomenės
slaugytojo arba akušerio licenciją.
 Turi : gerai mokėti valstybinę kalbą; mokėti naudotis kompiuteriu; spausdinti kompiuteriu (ne
mažiau 30 žodžių per minutę); mokėti naudotis radijo ryšio priemonėmis; gebėti dirbti esant
stresinėms situacijoms; turėti greitą orientaciją, būti psichologiškai stabiliam; gebėti dirbti
komandoje; žinoti ir vadovautis įstaigos darbo procedūromis, šiais pareiginiais nuostatais,
vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR SAM
įsakymais, GMP darbo procedūromis, GMPS Direktoriaus įsakymais ir kitomis instrukcijomis
darbo klausimais; žinoti brigadų išsidėstymą; žinoti Lietuvos miestų, miestelių ir kaimo
vietovių išsidėstymą, ypač aptarnaujamoje teritorijoje; žinoti aptarnaujamų miestų ir miestelių
gatvių išdėstymą; laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; laikytis priešgaisrinės
saugos darbe reikalavimų.
Atliekamos funkcijos:
 GMP dispečerio darbo pobūdis: priima kvietimus vadovaujantis „Vilniaus apskrities
dispečerinės tarnybos darbuotojų (dispečerinės tarnybos vadovas, vyresn. pamainos gydytojas,
apskrities dispečerinės vyr. dispečeris, dispečeris) darbo tvarka“. „Paslaugų teikimo
organizacine procedūra“, iškvietimų priėmimo taisyklėmis, būtinai atžymint elektroninėje
kvietimo kortelės formoje Nr. 110/a, jei pacientas agresyvus, vykti tik su policija, jei pacientas
serga ypač užkrečiama liga, ŽIV teigiamas, arba C hepatitas, jeigu yra aišku.
 Priimtas kvietimas yra suvedamas į kompiuterinę sistemą, atspausdinama kortelė forma Nr.
110/a, kvietimas nedelsiant registruojamas ir perduodamas kompiuterine laikmena arčiausiai
įvykio esančiai laisvai brigadai pagal paskirtį visuose aptarnaujamuose rajonuose.
Kontroliuojama brigados išvykimo į kvietimą, bei kvietimo trukmė navigacinės įrangos
priemonėmis. Vadovaujasi „Vilniaus apskrities dispečerinės tarnybos darbuotojų (dispečerinės
tarnybos vadovas, vyresn. pamainos gydytojas, apskrities dispečerinės vyr. dispečeris,
dispečeris) darbo tvarka“
 Priėmus kvietimą, esant reikalui, pataria kviečiančiajam GMP, kaip palaikyti pagrindines
organizmo gyvybines funkcijas, kol atvyks GMP brigada. Įvykus konfliktui su kviečiančiuoju
ar GMP brigados nariu, nutraukia jį užuomazgoje ir apie tai informuoja operatyvinės pagalbos
padalinių vadovą, dispečerinės tarnybos vadovą, vyresnįjį pamainos gydytoją.
 Fiksuoja darbuotojų atvykimo į darbą ir išvykimo iš darbo laiką, atžymi GMP automobilio
remonto laiką.
 Esant gamybiniam būtinumui, operatyvinės pagalbos padalinių vadovo, dispečerinės tarnybos
vadovo, pamainos vyr. gydytojo nurodymu, GMP dispečeris vyksta į kvietimą savarankiškai ar
su brigada, kurią reikia sustiprinti ir tuomet vadovaujasi Skubios medicinos pagalbos
specialisto arba GMP slaugos specialisto pareigine instrukcija.

