Operatyvinės pagalbos tarnybos vadovo pareigybės specialieji reikalavimai:



Išsilavinimas – medicininis, ne žemesnis nei aukštesnysis.
Operatyvinės pagalbos tarnybos vadovas privalo: žinoti ir savo darbe vadovautis LR
Konstitucija, LR Vyriausybės įstatymais, nutarimais, LR Sveikatos apsaugos ministro
įsakymais, Vilniaus m. savivaldybės socialinių reikalų departamento, sveikatos skyriaus,
GMPS direktoriaus įsakymais, darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, saugos ir
sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, aplinkos apsaugos reikalavimais ir šiais
pareiginiais nuostatais; valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti
dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimus, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir
valdyti informaciją; mokėti dirbti su šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.

Atliekamos funkcijos:
 koordinuoja dispečerinės tarnybos darbą;
 koordinuoja išvažiuojamųjų brigadų darbą;
 organizuoja dispečerinės tarnybos darbą kasdieninio darbo režimu ir ekstremalių situacijų
atvejais;
 analizuoja brigadų darbo operatyvumo ir kokybės rodiklius, išvadas ir pasiūlymus pateikia
GMPS direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui GMP paslaugos organizavimui;
 teikia konsultacijas, pataria kviečiančiajam GMP, savo kompetencijos ribose;
 konsultuoja išvažiuojamųjų brigadų medikus teikiant skubią med. pagalbą;
 organizuoja mokymus dispečerinės tarnybos ir išvažiuojamųjų brigadų darbuotojams;
 kontroliuoja iškvietimų kortelių F Nr. 110/a pildymo kokybę, analizuoja brigadų darbo
operatyvumo ir kokybės rodiklius, išvadas ir pasiūlymus pateikia GMPS direktoriui arba
direktoriaus pavaduotojui GMP paslaugos organizavimui;
 kontroliuoja radijo stočių, kompiuterių, esančių GMP automobiliuose ir GMPS pastotėse
darbą bei informacijos jais perdavimą;
 vyksta į komandiruotes;
 siūlo kaip atnaujinti kompiuterines programas, kaip jas padaryti tobulesnes, kad
darbuotojai kuo daugiau informacijos gautų kompiuterinėje laikmenoje apie pacientą ir jo
ligos istoriją;
 operatyviai vadovauja ir kontroliuoja dispečerinės tarnybos ir išvažiuojamųjų brigadų
darbą, teikiant gyventojams skubią medicinos pagalbą. Kontroliuoja iškvietimų perdavimo
brigadoms ir brigadų išvykimo savalaikiškumą, iškvietimų trukmę ir esant galimybei
tolygų darbo krūvio paskirstymą brigadoms;
 keičia brigadų sudėtį, naujai perkomplektuoja brigadas, perkelia brigadas į pastotes,
papildomai kviečia med. personalą į darbą, konsultuoja ligonius telefonu skubiais atvejais
dėl GMP iškvietimo, perduoda aktyvius iškvietimus į poliklinikas. Palaiko ryšį su GMP
direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju po įstaigos darbo valandų;
 Esant gamybiniam būtinumui, operatyvinės pagalbos tarnybos vadovas privalo išvykti į
kvietimus arba teikti skubią medicininę pagalbą vietoje;
 Esant dideliam iškvietimų srautui operatyvinės pagalbos tarnybos vadovas privalo priimti
iškvietimus. Priimdamas kvietimą būtinai išsiaiškina gyvybei grėsmingus sindromus, o
iškilus neaiškumams dėl diagnozės pagrįstumo ar ligonio nehospitalizavimo, pakartotinai
siunčia GMP brigadą pas ligonį.

