SMP paramediko-vairuotojo ir paramediko-vairuotojo pareigybių specialieji reikalavimai:







Gali dirbti asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, baigęs paramediko mokymo
kursus pagal SAM suderintą ir ŠMM patvirtintą paramediko mokymo programą, ir turintis B
vairuotojo kategorijos ne mažesnis negu 2 metų vairavimo stažą.
Pareigybės uždavinys – padėti teikti ir teikti (savo kompetencijos ribose) būtinąją medicinos
pagalbą pacientams nelaimingo atsitikimo atvejais, esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms
ir kritinėms būklėms, ūminėms ligoms, įvykio vietoje.
Turi: mokėti valstybine kalba pildyti dokumentaciją; mokėti paruošti naudojimui visą GMP
automobilyje medicininę aparatūrą ir įrangą; mokėti naudotis radijo ryšio priemonėmis,
kompiuteriu; žinoti turimų medikamentų paskirtį ir veikimo principus; žinoti ir vadovautis
Paramediko medicinine norma, 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; laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; laikytis priešgaisrinės saugos
darbe reikalavimų.
Paramedikas-vairuotojas privalo kas 5 metus išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus
suteikiančius teisę, vairuojant GMP automobilį, naudoti mėlynus žybčiojančius švyturėlius ir
specialiuosius garso signalus.
Vairuojant GMP automobilį ir jungiant žybčiojančius švyturėlius ir specialiuosius garso
signalus, paramedikas-vairuotojas privalo vadovautis eismo ypatumais, kuriuos reglamentuoja
kelių eismo taisyklės.

Atliekamos funkcijos:
Dirbdamas savarankiškai:
 visiems pacientams teikti pirmąją medicinos pagalbą pagal savo kompetenciją;
 vadovautis bioetikos principais, gerbti paciento teises;
 vykdydamas profesines pareigas naudotis teisės aktų nustatytomis apsaugos priemonėmis;
 bendradarbiauti su kitų sričių specialistais;
 teikti pirmąją medicinos pagalbą įvykio vietoje pacientams, sergantiems ir nukentėjusiems
nelaimingų atsitikimų metu, prireikus, skubiai ir saugiai juos transportuoja;
 nustatyta tvarka pranešti kompetentingoms įstaigoms apie įtariamas užkrečiamąsias ligas,
apsinuodijimus, traumas, nelaimingus atsitikimus, mirties atvejus;
 saugiai ir tinkamai naudoti medicinos prietaisus ir medicinos pagalbos priemones;
 paruošti pacientą transportavimui, pernešti pacientą iš įvykio vietos į greitosios medicinos
pagalbos automobilį ir iš jo į ligoninės priėmimo-skubiosios medicinos pagalbos skyrių;
 įvykio vietoje pagal kompetenciją teikti psichologinę pagalbą nukentėjusiajam ir aplinkiniams;
 taikyti pirmosios medicinos pagalbos veiksmus ir jų rezultatus registruoti patvirtintose
apskaitos formose;
 pagal kompetenciją vertinti apsvaigimą;
 Atlikdamas vairuotojo pareigas privalo saugiai vairuoti GMP automobilį, klausyti brigados
vadovo, dirbti komandoje.

