
SPECIALŪS REIKALAVIMAI GMP PARAMEDIKO-DISPEČERIO PAREIGAS 

EINANČIAM DARBUOTOJUI  
 

1. GMP paramediku-dispečeriu gali dirbti asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip vidurinį 

išsilavinimą, baigęs paramediko mokymo kursus pagal SAM suderintą ir ŠMM patvirtintą 

paramediko mokymo programą;  

2. Mokėti: 

2.1. valstybinę kalbą pagal antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jeigu 

taikoma) ir vieną šnekamąją užsienio kalbą (rusų, anglų ar kt.); 

2.2. naudotis kompiuteriu bei kompiuterinėmis programomis reikalingomis darbui 

GMP dispečerinėje; 

2.3. spausdinti kompiuteriu; 

2.4. mokėti dirbti su dokumentų valdymo sistema savo kompetencijos ribose; 

2.5. naudotis IP telefonijos ir radijo ryšio priemonėmis; 

2.6. greitai orientuotis esant ekstremaliomis situacijomis; 

2.7. valdyti emocijas; 

3. Gebėti: 

3.1. dirbti komandoje; 

3.2. dirbti esant stresinėms situacijoms ir tinkamai jas valdyti; 

3.3 paskirstyti kvietimus budinčioms brigadoms pagal kvietimų paskirtį ir brigadų 

dislokaciją; 

3.4. su kviečiančiuoju kalbėti aiškiai, nesivelti į konfliktus. 

4. Žinoti:  

 4.1. pagrindinius vaistų veikimo principus; 

          4.2. nustatytą ir patvirtintą GMP darbuotojo taktiką, teikiant medicinos pagalbą  

infekuotam ligoniui; 

4.3. GMP brigadų išsidėstymą; 

 4.4. Lietuvos miestų, miestelių ir kaimo vietovių išsidėstymą;  

 4.5. aptarnaujamų miestų ir miestelių gatvių išdėstymą; 

 4.6. ligonių hospitalizacijos patvirtintą tvarką ir pastoviai ja vadovautis savo darbe; 

          4.7. gydymo įstaigų dislokaciją ir GMPS aptarnaujamų rajonų išdėstymo schemą; 

5. Žino ir savo darbe vadovautis dispečerinės tarnybos darbo tvarka, įstaigos darbo 

procedūromis, šiuo pareigybės aprašymu, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, LR įstatymais, LR 

Vyriausybės nutarimais, LR SAM įsakymais, GMP darbo procedūromis, GMPS direktoriaus 

įsakymais ir kitomis instrukcijomis darbo klausimais. 

      6. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos  darbe reikalavimų. 

      7. Dirbti sistemingai, kūrybiškai, laikytis medicinos etikos taisyklių ir įvykus konfliktui 

su kviečiančiuoju ar GMP brigados nariu, nutraukia jį užuomazgoje ir apie tai informuoja, 

dispečerinės tarnybos vadovą jam nesant pamainos vadovą. 

       

GMP PARAMEDIKO-DISPEČERIO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO 

FUNKCIJOS 

 

1. vadovaudamasis „Vilniaus apskrities dispečerinės tarnybos darbuotojų (dispečerinės 

tarnybos vadovas, vyresn. pamainos gydytojas, apskrities dispečerinės vyr. dispečeris, dispečeris)  

darbo tvarka“. „Paslaugų teikimo organizacine procedūra“, „Dispečerinės tarnybos tvarka“,  

iškvietimų priėmimo taisyklėmis, priima kvietimus arba perduoda dirbant pajėgų valdyme; 

2. GMP paramedikas-dispečeris priimdamas kvietimus atlieka šias funkcijas: 

2.1. priimtą kvietimą suveda į kompiuterinę sistemą kortelės skaitmeninę formą Nr. 

110/a ir   nedelsiant perduoda  pajėgų valdytojui; 

2.2. vadovaudamasis „Vilniaus apskrities dispečerinės tarnybos darbuotojų 

(dispečerinės tarnybos vadovas, vyresn. pamainos gydytojas, apskrities dispečerinės vyr. dispečeris, 

dispečeris)  darbo tvarka“ kontroliuoja savo priimtų iškvietimų brigados išvykimą į kvietimą; 

2.3. priėmus kvietimą, esant reikalui, pataria kviečiančiajam GMP, kaip palaikyti 

pagrindines organizmo gyvybines funkcijas, kol atvyks GMP  brigada 
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2.4. telefonu konsultuoja kaip suteikti  pirmąją medicinos pagalbą gyvybei pavojingų 

būklių, sindromų, įvairių traumų, nelaimingų atsitikimų, gimdymo, ūmių apsinuodijimų ir kt. 

atvejais savo kompetencijos ribose; 

2.5. fiksuoja darbuotojų atvykimo į darbą ir išvykimo iš darbo laiką ir kitą 

informaciją; 

3. GMP paramedikas-dispečeris dirbdamas pajėgų valdytoju atlieka šias funkcijas: 

3.1. susisiekia su brigada per radijo ryšį arba kitomis ryšio priemonėmis ir įsitikina ar 

pasirinkta brigada tikrai yra laisva ir pasiruošusi vykti į  kvietimą; 

3.2.  nedelsiant perduoda ir  kontroliuoja brigados išvykimą į kvietimą; 

3.3. kvietimus brigadoms perduoda  balsinio-skaitmeninio radijo ryšio pagalba arba 

kitomis ryšio priemonėmis esančiomis GMP dispečerinėje; 

3.4. GMP paramedikas-dispečeris privalo stebėti: 

3.4.1. ir įsitikinti, ar jo pasirinkta brigada priėmė kvietimą, ar pakeitė statusą ir 

ar vyksta į įvykio vietą; 

3.4.2. brigadų eiliškumą ir apkrovimą; 

3.4.3. užtrukusias brigadas ir išsiaiškinti užtrukimo priežastis;   

3.5. radijo ryšiu arba telefonu esant reikalui patarti GMP brigadų darbuotojams 

hospitalizacijos, pacientų transportavimo (klasterinių) ir kt. klausimais; 

3.6. esant reikalui, GMP brigadai prašant, susisiekti ryšio priemonėmis esančiomis 

dispečerinėje su ligoninių priėmimo skyriais ar kitomis institucijomis, perduoti reikiama 

informaciją apie atvežama pacientą; 

3.7. apie visas ekstremalias situacijas (tame tarpe ir įstaigoje) nedelsiant informuoti 

savo tiesioginį vadovą jam nesant vietoje surašyti raštinį pranešimą  ir išsiųsti el. būdu; 

4. esant gamybiniam būtinumui, dispečerinės tarnybos vadovo, pamainos vadovo 

nurodymu, GMP paramedikas-dispečeris vyksta į kvietimą savarankiškai ar su brigada, kurią reikia 

sustiprinti ir tuomet vadovaujasi  paramediko pareigine instrukcija; 

5. dalyvauti GMPS organizuojamuose vidiniuose mokymuose (atsisakymas dalyvauti be 

pateisinamos priežasties gali būti traktuojamas kaip darbo drausmės pažeidimas). 

 

    

 


