Skubios medicinos pagalbos specialisto ir GMP slaugos specialisto pareigybių specialieji
reikalavimai:
 Gali dirbti asmuo, turintis bendrosios praktikos slaugytojo, bendruomenės slaugytojo arba
akušerio licenciją, išklausęs skubiosios medicinos pagalbos specializacijos programą ir
įgijęs tai patvirtinantį pažymėjimą arba asmuo, pradėję dirbti ar dirbęs iki 2009 m. rugsėjo
1 d. visą darbo laiką 2 metus nepertraukiamai arba ne visą darbo laiką, tačiau atitinkamai
ilgesnį laikotarpį bendruomenės slaugytoju, greitosios medicinos pagalbos felčeriu
Lietuvos Respublikoje ir turintys aukštojo mokslo universitetinių slaugos arba joms
prilygintų studijų, arba akušerijos studijų baigimą bei bendrosios praktikos slaugytojo,
slaugytojo arba akušerio profesinę kvalifikaciją patvirtinantį diplomą, arba aukštojo mokslo
neuniversitetinių slaugos ar joms prilygintų studijų, arba akušerijos studijų baigimą ir
bendrosios praktikos slaugytojo, slaugytojo arba akušerio profesinę kvalifikaciją
patvirtinantį diplomą, arba baigęs medicinos mokyklos ar aukštesniosios medicinos
mokyklos ne trumpesnę kaip 2 metų studijų programą ir įgijęs mokyklų medicinos felčerio,
krašto apsaugos medicinos felčerio, felčerio akušerio, akušerio, medicinos sesers, vaikų
įstaigų medicinos sesers profesinę kvalifikaciją patvirtinantį diplomą.
 Turi mokėti valstybine kalba pildyti medicininę dokumentaciją;
 Turi mokėti naudotis visa, pažangaus gyvybės palaikymo brigados GMP automobilyje,
esančia medicinine aparatūra ir įranga;
 Turi mokėti naudotis radijo ryšio priemonėmis, kompiuteriu;
 Turi žinoti turimų medikamentų paskirtį ir veikimo principus;
 Turi žinoti ir vadovautis bendrosios praktikos slaugytojo 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;

Atliekamos funkcijos:
 Teikia būtinąją medicinos pagalbą pacientams nelaimingo atsitikimo atvejais, esant
gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ir kritinėms būklėms, ūminėms ligoms, įvykio vietoje.
 Atliekamos funkcijos įgyvendinamos dirbant pažangaus ar pradinio gyvybės palaikymo
brigadoje ir, siekiant išsaugoti paciento gyvybę ir sveikatą, atliekant sekančius veiksmus,
kurie apima deguonies skyrimą, neinvazinius ir invazinius kvėpavimo takų atvėrimo
metodus, pradinio ir specializuoto suaugusio ir vaiko gaivinimo algoritmų taikymą ir
defibriliaciją rankiniu defibriliatoriumi/monitoriumi, EKG interpretavimą, vaistų,
naudojamų teikiant GMP paslaugą, skyrimą, žaizdų tvarstymą, galūnių bei stuburo
imobilizavimą, ligonio parengimą transportavimui ir transportavimą stebint gyvybinius
rodiklius.

