GMP pajėgų valdytojo pareigybės specialieji reikalavimai:
 GMP pajėgų valdytoju gali dirbti asmuo, turintis bendrosios praktikos slaugytojo, bendruomenės
slaugytojo arba akušerio licenciją.
 GMP pajėgų valdytojas turi:
o gerai mokėti valstybinę kalbą;
o mokėti naudotis kompiuteriu;
o spausdinti kompiuteriu (ne mažiau 30 žodžių per minutę);
o mokėti naudotis radijo ryšio priemonėmis;
o gebėti dirbti esant stresinėms situacijoms;
o turėti greitą orientaciją, būti psichologiškai stabiliam;
o gebėti dirbti komandoje;
o 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;
o žinoti brigadų išsidėstymą;
o žinoti Lietuvos miestų, miestelių ir kaimo vietovių išsidėstymą, ypač aptarnaujamoje
teritorijoje;
o žinoti aptarnaujamų miestų ir miestelių gatvių išdėstymą;
 Esant gamybiniam būtinumui, operatyvinės pagalbos padalinių vadovo, dispečerinės tarnybos
vadovo, pamainos vyr. gydytojo nurodymu, GMP pajėgų valdytojas vyksta į kvietimą savarankiškai
ar su brigada, kurią reikia sustiprinti ir tuomet vadovaujasi Skubios medicinos pagalbos specialisto
arba GMP slaugos specialisto pareigine instrukcija.
Atliekamos funkcijos:
 nedelsiant suranda arčiausiai kvietimo esančią brigadą. Naudojamoje TPMILS programos skiltyje
„brigada“ paspaudus su pelyte ^ yra rodoma arčiausiai kvietimo esanti brigada, koks brigados
atstumas iki kvietimo, kiek kvietimų brigada jau aptarnavo ir jos profilį ALS arba BLS (pažangaus
gyvybės palaikymo brigada /1/ ar pradinio gaivinimo brigada /2/).
 kvietimus brigadoms perduoda balsinio-skaitmeninio radijo ryšio pagalba. Mobilusis ryšys yra
pagalbinė priemonė ir naudojama kai nepavyksta radijo ryšiu operatyviai perduoti informacijos bei
esant ekstremaliai situacijai, t.y. kai nėra ar yra sutrikęs radijo ryšys.
 nedelsiant informuoja operatyvinės pagalbos padalinių vadovą, jeigu išsiaiškina, kad su brigada
negalėjo susiekti balsiniu-skaitmeniniu radijo ryšiu, todėl, kad brigada piktybiškai juo nesinaudoja.
Kai jo nėra, raštiškai ar/ir elektroniniu būdu persiunčia informaciją;
 susisiekia su brigada per radijo ryšį arba mobiliuoju telefonu ir įsitikina ar pasirinkta brigada tikrai
yra laisva ir pasiruošusi vykdyti kvietimą. GMP pajėgų valdytojas susisiekęs su brigada, kuriai
perduoda kvietimą perspėja, kad užimtumo statusą brigada spaustų tik tada, kai iškvietimą mato
savo kompiuterio ekrane arba atspausdintoje elektroninės kvietimo kortelės F 110/a formoje.
Reikiama brigada automatiškai priartinama. Antrajame monitoriaus ekrane, stebint žemėlapyje
pasirinktą brigadą, pelytės dešiniuoju klavišu paspaudus ant brigados numerio ir dar kartą
paspaudus ant ženklelio „žiūronas“, bus matomas pasirinktos brigados statusas.
 GMP pajėgų valdytojas privalo stebėti ir įsitikinti ar jo pasirinkta brigada priėmė kvietimą, ar
pakeitė statusą (racijoje nuspaustas mygtukas „užimtas“). Kvietimą brigadai perduoti tik TP MILS
programoje per „AKIS“. Nekontroliuojant išsiųstos brigados, pavėlavimas ar neatvykimas iki
kvietimo vietos bus traktuojamas kaip šiurkštus GMP pajėgų valdytojo darbo pažeidimas ir savo
pareigų nevykdymas. Jeigu išsiųsta brigada nevykdo GMP pajėgų valdytojo nurodymų, būtina
nedelsiant informuoti operatyvinių padalinių vadovą, arba dispečerinės tarnybos vadovą, arba
pamainos vyresnįjį gydytoją ir raštiškai ar/ir elektroniniu būdu persiųsti informaciją;
 neturi teisės palikti be priežiūros savo darbo vietos kol yra neužbaigti įvykiai, paliekant darbo vietą
privalu perduoti kitam GMP pajėgų valdytojui prižiūrėti nebaigtus įvykius;
 privalu stebėti brigadų eiliškumą ir apkrovimą, stebėti užtrukusias brigadas. Nedelsiant susisiekti
su užtrukusiomis brigadomis ir išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių brigada užtrunka kvietime ar
ligoninės priėmime. Apie tai informuoti dispečerinės tarnybos vadovą ar pamainos vyresn.
gydytoją.

