
VšĮ GREITOSIOS  MEDICINOS  PAGALBOS  STOTIES 

                  VADOVO  METINĖ  ATASKAITA    2019 m. 

 
             VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau GMP) 2019 metais dirbo siekdama įgyvendinti 

GMP kokybės politikoje numatytas užduotis : vizija - šiuolaikiška, tinkamai materialiai ir funkcionaliai 

aprūpinta, moderni ir efektyviai administruojama, Europos Sąjungos standartus atitinkanti tiek dirbant 

įprastiniu režimu, tiek ekstremalių situacijų metu. Sveikatos priežiūros įstaiga gerai vertinama pacientų 

ir patraukli darbuotojams. Pagrindinė GMP misija-patenkinti pacientų poreikius ir lūkesčius teikiant 

operatyvias, kokybiškas  ir prieinamas GMP paslaugas, racionaliai naudojant materialinius  bei 

žmogiškuosius išteklius.  

 

1.Bendri duomenys 
 

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis teikia GMP paslaugas pagal jai Valstybinės 

akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos suteiktą licenciją. Taip pat GMP stočiai Valstybinė 

akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba išdavė licenciją suteikiančią teisę pravesti 

privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus.  

Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys: 

 Būtinoji medicinos pagalba  Vilniaus miesto, Švenčionių, Širvintų rajonų  gyventojams.  

 Dispečiariavimo paslaugos teikiamos Vilniaus ir Utenos apskrityse. 

 Pacientų pervežimo paslauga ne tik Vilniaus mieste, bet ir visoje Lietuvoje.  

 GMP brigadų budėjimas renginiuose 

 Kvalifikacijos tobulinimo veikla 

       2019 m. Vilniaus m. sav. statistinis gyventojų skaičius užregistruotas  541 212.  Kreipėsi dėl GMP  

paslaugos Vilniaus m. sav. 295 801 piliečiai.    

      2019 m. Širvintų raj. statistinis gyventojų skaičius užregistruotas 15 355. Dėl GMP paslaugos 

kreipėsi  4 831  Širvintų raj. gyventojų.  

      2019 m. Švenčionių raj. statistinis gyventojų skaičius užregistruotas  23 392. Dėl GMP paslaugos 

kreipėsi 8 927  Švenčionių raj. gyventojų. 

         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007-11-06 įsakymu Nr. V-895 

„Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo.“ Vilniaus 

miesto, Širvintų ir Švenčionių rajonų gyventojams skubią medicinos pagalba teikia: 

 Pradinio gyvybės palaikymo (BLS) brigada – GMP įstaigos personalas, atliekantis pradinį 

gyvybės palaikymą, bei tam tikslui parengtas GMP automobilis. Šioje brigadoje dirbančio sveikatos  

priežiūros specialisto atliekami veiksmai siekiant išsaugoti paciento gyvybę ir sveikatą, kurie apima  
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deguonies skyrimą, neinvazinius kvėpavimo takų atvėrimo metodus, pradinio suaugusio ir vaiko 

gaivinimo taikymą ir defibriliaciją pusiau ar automatiniu defibriliatoriumi, žaizdų tvarstymą, galūnių bei  

stuburo imobilizavimą, paciento parengimą transportavimui ir transportavimą stebint gyvybinius 

rodiklius. 

 Pažangaus gyvybės palaikymo (ALS) brigada - GMP įstaigos personalas, atliekantis 

pažangų gyvybės palaikymą, bei tam tikslui parengtas GMP automobilis. Šioje brigadoje dirbančio 

sveikatos priežiūros specialisto atliekami veiksmai siekiant išsaugoti paciento gyvybę ir sveikatą, 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, elektrokardiogramų (toliau – EKG) interpretavimą, vaistų, naudojamų teikiant GMP 

paslaugą, skyrimą, žaizdų tvarstymą, galūnių bei stuburo imobilizavimą, paciento parengimą 

transportavimui ir transportavimą stebint gyvybinius rodiklius. 

 GMP brigados atlieka sunkios būklės pacientų su gyvybinių funkcijų palaikymu 

pervežimus iš stacionarų į stacionarus ne tik Vilniaus mieste, bet ir  iš įvairių Respublikos miestų ir 

rajonų stacionarų į Vilniaus specializuotas tretinio lygio universitetines ligonines. 

2019 m. greitosios medicinos pagalbos paslaugą teikė 37 visą parą budinčios brigados: 

22 pažangaus gyvybės palaikymo brigados  ir 15  pradinio gyvybės palaikymo brigadų. Iš visų GMP 

paslaugą teikusių brigadų Vilniaus miesto savivaldybėje teikė 31 brigada:18 pažangaus gyvybės 

palaikymo brigados ir 13 pradinio gyvybės palaikymo brigados. 

 2019 metais reanimacija  taikyta 302 pacientams, iš jų sėkmingai atgaivinti  149 pacientai, kas 

sudaro  49,3% tai yra daugiau nei 2017 m. (reanimacija taikyta -241, iš jų sėkmingai atgaivinta -71, kas 

sudaro 29,5% ) ir 2018 m. (reanimacija taikyta- 377, iš jų sėkmingai atgaivinta -83, kas sudaro 22%), 

nes buvo padidintas ALS brigadų skaičius, visos GMP brigados buvo aprūpintos naujais automatiniais 

krūtinės ląstos paspaudėjais (Lucas). 

Apskrities GMP dispečerinės tarnybos funkcijas vykdo pagal sutartis su TLK Vilniaus apskrities 

(Vilniaus miestas, Vilniaus, Šalčininkų, Elektrėnų, Trakų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių rajonai)  ir 

Utenos apskrities (Molėtų, Zarasų, Utenos ir Ignalinos rajonų, Visagino m. savivaldybės teritorija) 

teritorijose.  
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                  2. Diagnostinės ir gydomosios veiklos bei jos operatyvumo analizė.  

          

           2.1. Duomenys apie GMPS dirbančias brigadas  2017 -2019 m. 

  

Brigadų profiliai 2017m. 2018 m. 2019 m. 

Pažangaus gyvybės palaikymo brigada (ALS) 9 9 22 

Pradinio gyvybės palaikymo brigada (BLS) 27 27 15 

Iš viso: 36 36 37 

 

          2.2. Duomenys apie  GMPS brigadų išsidėstymą 2019 m. 
 

Brigadų išdėstymas Brigados numeris  
Brigadų 

skaičius 

Žygimantų g. Nr.8 Brigados: 0803,0851 -ALS 2 

Verkių g. Nr. 52 

 

Brigada: 0802- ALS 1 

Brigada : 0825- BLS 1 

Asanavičiūtės g. Nr. 27a 
Brigados: 0833, 0852, 0871 -ALS 3 

Brigados: 0872,0873- BLS 2 

Justiniškių g.  Nr. 14c   Brigada: 0801-ALS  1 

Ateities g.  Nr. 17 
Brigados: 0853, 0880- ALS 2 

Brigada: 0832-BLS 1 

Grigiškės, Mokyklos g. Nr. 10 Brigada:0830 ALS 1 

Antakalnio g. Nr. 124  
Brigada: 0826-ALS 1 

Brigados: 0827,0828,0829- BLS 3 

Dariaus ir Girėno g. Nr.18 Brigados : 0822, 0823-ALS 2 

Šeškinės g.  Nr.  24  
Brigados: 0881,0882-ALS 2 

Brigados: 0883,0884,0885- BLS 3 

Kauno g. Nr. 7 
Brigados: 0894,0895- ALS 2 

Brigados: 0892,0893- BLS 2 

Sirokomlės g. Nr. 8 
Brigados: 0820 ALS, 1 

Brigados: 0821 BLS, 1 

Širvintos , P. Cvirkos g.Nr.13 
Brigada: 0818-ALS 1 

Brigada : 0819- BLS 1 
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Pabradė, Upės g.40 Brigada: 0814- ALS   1 

Švenčionys, Strūnaičio g.3 Brigada: 0812, 0845- ALS 2 

Švenčionėlių, Švenčionių g.1 Brigada: 0813- BLS 1 

 

2.3. Duomenys apie GMP iškvietimų dinamiką 2017 – 2019 m. 

Vilniaus m. sav. teritorijoje 

 

Metai 

Bendras 

gyventojų 

kreipimųsi 

skaičius 

Atsakyta siųsti 

GMP brigadą 

Gyventojai, 

atsisakę, kad 

atvyktų GMP 

brigada 

Suteikta ** 

konsultacijų 

Išvykimų 

skaičius 

Nerezultatyvūs 

išvykimai * 

Teikta 

pagalba 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
%  

 Abs. 

sk. 
%  

2017 323553 - - 873 0,2 197653 125027 5484 4,4 119543 

2018 298083 - - 825 0,2 170922 126336 5836 4,6 120500 

2019 295801 - - 952 0,3 168003 126846 5812 4,6 121034 

*Nerezultatyvūs išvykimai – tai kvietimai  kai į įvykio vietą atvykusi GMP brigada nerado paciento. 

**Suteikta konsultacijų-tai informacinio pobūdžio skambučiai, iš jų konsultacijos -38899. 

Informacinio pobūdžio skambučiai - tai skubios informacijos teikimas GMP brigadoms (pvz. dėl 

pacientų siuntimo hospitalizacijai, dėl ASPĮ įvykusių medicininės aparatūros gedimu ir kt.)  

Konsultacijos - tai pamainos vyresniojo suteikta konsultacija gyventojams dėl vaistų,  aukšto kraujo 

spaudimo, kur kreiptis dėl ligos ir kt. 

 

2.3.1. Duomenys apie GMP iškvietimų dinamiką 2019 m. 

                                                       
                                                        Širvintų ir Švenčionių raj. sav. teritorijose 

*Nerezultatyvūs išvykimai – tai kvietimai , kai į įvykio vietą atvykusi GMP brigada nerado paciento. 

**Suteikta konsultacijų- tai informacinio pobūdžio skambučiai, iš jų konsultacijos Širvintų raj. sav.- 

497, Švenčionių raj. sav.- 732  

 

 

 

 

Metai 

Bendras 

gyventojų 

kreipimųsi 

skaičius 

 

Atsakyta 

siųsti GMP 

brigadą 

Gyventojai, 

atsisakę, kad 

atvyktų 

GMP 

brigada 

Suteikta 

Konsultacijų 

** 

Išvykimų 

skaičius 

 

Nerezultatyvūs 

išvykimai * Teikta 

pagalba 

Abs. 

sk. 

 

 % 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

2019 m. 

Širvintų raj. 

sav. 

4831 

 

- 

 

- 41 0,8 1352 3438 118 3,4 3320 

2019 m. 

Švenčionių 

raj. sav. 

8927 

 

- 

 

 

- 130 1,5 2135 6662 261 3,9 6401 
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2.4. Duomenys apie GMP iškvietimų struktūrą 2017 – 2019 m. 
                                                

Vilniaus m. sav. teritorijoje 

 

*Be rezultatų – tai kvietimai, kai į įvykio vietą atvykusi GMP brigada nerado paciento.  

 GMP brigados atlieka pacientų pervežimus iš  vienos ASPĮ į kitą ASPĮ, iš ASPĮ į namus, iš Vilniaus 

Oro uosto į ASPĮ. 2019 m. padidėjus bendram kvietimų skaičiui padidėjo ir pervežimų skaičius. 

Padaugėjo tarpmiestinių pervežimų, taip pat padaugėjo pacientų, kuriuos GMP brigados perveža iš 

Vilniaus oro uosto. 

 

 

2.4.1. Duomenys apie GMP iškvietimų struktūrą 2019 m. 

 

Širvintų ir Švenčionių raj. sav. teritorijose 

 

 

*Be rezultatų – tai kvietimai , kai į įvykio vietą atvykusi GMP brigada nerado paciento. 

 

 

2.5. Duomenys apie GMP iškvietimų brigadų  operatyvumą  2017 – 2019 m. 
 

Vilniaus m. sav. teritorijoje 

 

Metai 
Atvejų struktūra (%) 

Nuvyko per 0-15 min. Nuvyko per 16-25 min. Nuvyko per >26 min. 

2017 73,2 14,6 12,2 

2018 73,0 17,2 9,8 

2019 79,5 15,0 5,5 

Pastaba. Šioje lentelėje yra pateikiami duomenys apie GMP brigadų I ir II kategorijos operatyvumą 

nuo skambučio priėmimo dispečerinėje tarnyboje iki GMP brigados atvykimo į įvykio vietą. 

 

 

 

 

Metai 
Išvykimai 

Nelaimingi 

atsitikimai 

Ūmūs 

susirgimai ir 

ūmios būklės 

Pervežimai Be rezultatų * 

Abs. sk. % 
Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

2017 125027 15665 12,5 89931 72,0 13947 11,1 5484 4,4 

2018 126336 15738 12,4 90947 72,0 13815 11,0 5836 4,6 

2019 126846 15610 12,3 90508 71,4 14916 11,7 5812 4,6 

Metai 

                         

 

                    Pastotės 

Išvykimai 

Nelaimingi 

atsitikimai 

Ūmūs susirgimai 

ir ūmios būklės 
Pervežimai 

Be 

rezultatų* 

Abs. 

sk. 
% Abs. sk. % 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

2019 m. Širvintų 

pastotės brigados 
3438 442 12,9 2554 74,3 324 9,4 118 3,4 

2019 m. Švenčionių 

raj. pastočių brigados 
6662 955 14,3 5168 77,6 278 4,2 261 3,9 
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2.5.1.  Duomenys apie GMP iškvietimų brigadų  operatyvumą  2019 m. 

                                                   

Širvintų ir Švenčionių  raj. sav. teritorijose 

 

Metai  

                                Pastotės 

Atvejų struktūra (%) 

Nuvyko per 

0-15 min. 

Nuvyko per 

16-25 min. 

Nuvyko per 

>26 min. 

2019 m. Širvintų pastotės  brigados 72,5 23,9 3,6 

2019 m. Švenčionių raj. pastočių brigados 84,4 12,0 4,0 

Pastaba. Lentelėje yra pateikta informacija apie GMP brigadų I ir II kategorijos kvietimų  

operatyvumą nuo skambučio priėmimo dispečerinėje tarnyboje iki GMP brigados atvykimo į 

įvykio vietą. 

 

 2.6. Duomenys apie nuvykimo operatyvumą pagal kategorijas  2017 – 2019 m.  
 

                                                  Vilniaus m. sav. teritorijoje 

 

Kategorijos 
Nuvykimo 

laikas 

Atvejai 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Abs. sk. % Abs. sk. % Abs. sk. % 

I (gyvybei pavojingos 

būklės) 
0 – 15 min. 

 

68695 

 

87,7 

 

76121 

 

91,4 

 

74458 

 

92,8 

II (tiesioginio pavojaus 

gyvybei nekeliančios 

būklės) 

0 – 25 min. 

 

36054 

 

74,3 

 

37806 

 

87,6 

 

46500 

 

98,2 

Ne pirmos svarbos 

iškvietimai 

(III-IV kategorijos)* 

> 26 min. 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

5888 

 

9,0 

Pastaba. 2.6. lentelėje pateikiama informacija apie GMP brigadų nuvykimo operatyvumą pagal 

kategorijas iš statistinių duomenų programos „Colibri“. Iš statistinių duomenų programos „Colibri“  į 

TLK informacinę sistemą automatiškai pateikiama „Gerų darbo rezultatų ataskaita“, kurioje yra 

informacija apie nuvykimo operatyvumą pagal kategorijas. 

*Pagal LR SAM ministro 2019-07-18 įsakymo Nr.V-798 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. V-1004 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų 

įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 2 priedą „GMP iškvietimų tipai ir reagavimo kategorija“. I kategorija – 15 min., II 

kategorija - 60 min. 

           

 2.7. Duomenys apie  GMPS   pastočių iškvietimus per 2019 metus  
                                                      Vilniaus m. sav. teritorijoje 
Brigadų išdėstymas Bendras 

kvietimų 

skaičius 

Iškvietimų 

vidutinė 

trukmė 

(min.) 

Vienos 

brigados 

iškvietimų 

vidurkis per 

24 val. 

Iškvietimų struktūra % 

Nelaimingi 

atvejai 

Ūmūs 

susirgimai 

ir ūmios 

būklės 

Pervežimai 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 

Verkių g. Nr.52 4176 47,3 9,6 13,4 75,3 11,3 

Žygimantų g. Nr.8 7171 39,3 19,6 16,5 74,3 9,2 

Asanavičiūtės g. Nr. 27a 22179 46,7 12,2 9,4 71,8 18,8 

Justiniškių g.  Nr. 14C   3152 47,5 8,5 14,4 78,0 7,6 

Ateities g.  Nr. 17 12653 46,6 11,6 10,4 65,7 23,9 

Mokyklos g. Nr. 10 3358 46,2 9,2 3,6 82,5 13,9 

Dariaus ir Girėno g. Nr.18 8322 51,7 11,4 14,8 80,6 4,6 

Šeškinės g.  Nr.  24 22928 48,0 12,6 10,7 83,6 5,7 

Kauno g. Nr. 7 19132 45,9 13,1 16,3 77,3 6,4 

Antakalnio g. Nr. 124  18057 47,2 10,3 12,1 75,1 12,8 

Sirokomlės g. Nr.8 7493 44,8 10,3 12,1 78,0 9,9 

         

  Pastaba. Vilniaus m. brigados Širvintų teritorijoje atliko 49  iškvietimų. 

                          Vilniaus m. brigados Švenčionėlių teritorijoje atliko 16 iškvietimus. 

                          Vilniaus m. brigados Švenčionių teritorijoje atliko 33 iškvietimų. 

                          Vilniaus m. brigados Pabradės teritorijoje atliko 78 iškvietimų. 

 

2.7. 1 Duomenys apie GMPS  iškvietimus per 2019 metus 

 

Širvintų ir Švenčionių raj. sav. teritorijose 

 

Brigadų išdėstymas 

B
en

d
ra

s 
iš

k
v
ie

ti
m

ų
 

sk
ai

či
u
s 

Iš
k
v
ie

ti
m

ų
 v

id
u
ti

n
ė 

tr
u
k
m

ė 
(m

in
.)

 

V
ie

n
o
s 

b
ri

g
ad

o
s 

iš
k
v
ie

ti
m

ų
 v

id
u
rk

is
 

p
er

 2
4
 v

al
. 

Iškvietimų struktūra % 

N
el

ai
m

in
g
i 

at
v
ej

ai
 

Ū
m

ū
s 

su
si

rg
im

ai
 i

r 

ū
m

io
s 

b
ū
k
lė

s 

P
er

v
ež

im
ai

 
Širvintos,  P. Cvirkos g.Nr.13  3476 49,6 4,8 12,7 77,9 9,4 

Pabradė,  Upės g. 2043 49,7 5,4 14,0 82,5 3,5 

Švenčionys,  Strūnaičio g.3 2593 44,9 3,6 12,7 78,9 8,4 

Švenčionėliai,  Švenčionių g.1 2083 40,2 5,7 14,0 82,3 3,7 

           

 Pastaba. Širvintų pastotės brigados atliko 49 iškvietimų Vilniaus m. sav. teritorijoje 

                          Švenčionėlių pastotės brigada atliko 3 iškvietimą 

                          Švenčionių pastotės brigada atliko 6 iškvietimus 

                          Pabradės pastotės brigada atliko  8 iškvietimų 

 

2.8. Duomenys apie pažangaus gyvybės palaikymo  brigadų iškvietimus   

2017 – 2019 m. 
 

 

Metai 
Išvyko 

Nelaimingi 

atsitikimai 

Ūmios būklės 

ir ūmūs 

susirgimai 

Pervežimai Be rezultatų 
Teiktos 

pagalbos 

atvejų 

skaičius 

Metinis 

vienos 

brigados 

krūvis 
Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 28945 4111 14,3 20178 69,7 2733 9,4 1923 6,6 26420 3216 

2018 30808 4233 13,7 21972 71,3 2526 8,3 2077 6,7 28088 3423 

2019 36163 4512 12,5 26677 73,8 2620 7,2 2354 6,5 67617 * 3756 

* Iki 2019 m. gegužės 31 d. GMP stotyje buvo 9 pažangaus gyvybės palaikymo brigados. Nuo 2019 m.  

birželio 1 d. GMP stotyje yra 18 pažangaus gyvybės palaikymo brigadų. Vienos brigados krūvis per parą 

10,3 kviet. 

 

2.9. Duomenys apie pradinio gyvybės palaikymo brigadų iškvietimus   

2017 – 2019 m. 
 

 

Metai 
Išvyko 

Nelaimingi 

atsitikimai 

Ūmios būklės ir 

ūmūs susirgimai 
Pervežimai Be rezultatų 

Teiktos 

pagalbos 

atvejų 

skaičius 

Metinis 

vienos 

brigados 

krūvis 
 Abs. 

sk. 
% Abs. sk. % 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

2017 96082 11554 12,0 69753 72,5 11214 11,7 3561 3,7 93123 4367 

2018 95528 11505 12,1 68975 72,2 11289 11,8 3759 3,9 92412 4342 

2019 90683 11095 12,2 63831 70,3 12296 13,6 3461 3,9 53417* 4109 

* Iki 2019 m. gegužės 31 d. GMP stotyje buvo 22 paradinio gyvybės palaikymo brigados. Nuo 2019 

m. birželio 1 d. GMP stotyje yra 13 pradinio gyvybės palaikymo brigadų. Vienos brigados krūvis per 

parą 11,3 kviet. 

 

  

2.10. Duomenys apie atliktus pervežimus 2017 – 2019 m. 

  
                                                  Vilniaus m. sav. teritorijoje 

 

Pervežimai 

Pervežimai 

2017 m.  2018 m. 2019 m. 

Abs. sk. % 
Abs. sk. % Abs. 

sk. 
% 

Iš viso pervežta: 

      iš jų: 

13947 100 13815 100 14916 100 

Planinių pervežimų 12527 89,8 12294 89 12417 83,2 

Skubių pervežimų 1420 10,2 1521 11 2499 16,8 

Gydytojų brigadų atlikti 

pervežimai 

      

Iš viso pervežta 

       iš jų: 

579 100 905 100 780 100 

Planinių pervežimų 412 71,2 713 78,8 479 61,4 

Skubių pervežimų 167 28,8 192 21,2 301 38,6 

Skubios pagalbos specialistų 

atlikti pervežimai 

      

Iš viso pervežta 

      iš jų: 

13368 100 12910 100 14136 100 

Planinių pervežimų 12115 90,6 11581 89,7 11938 84,4 

Skubių pervežimų 1253 9,4 1329 10,3 2198 15,6 
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     2.10.1    Duomenys apie atliktus pervežimus 2019 m. 

   

                                      Širvintų ir Švenčionių raj. sav. teritorijose 

 

Pervežimai 

  

2019 m. Širvintų pastotės 

brigados 

2019 m. Švenčionių  

pastočių  brigados 

Abs. sk. % Abs. sk. % 

Iš viso pervežta: 

iš jų: 

324 100 278 100 

Planinių pervežimų 48 14,8 115 41,3 

Skubių pervežimų 4 1,2 6 2,2 

Tarpmiestinių pervežimų 272 84,0 157 56,5 

 

Skubūs pervežimai - tai skubus pacientų, patyrusių insultą, infarktą, politraumą, pervežimai.  

Planiniai pervežimai - tai pacientų pervežimai kai juos užsako ASPĮ pacientų pervežimui konsultacijai, 

slaugai į kitas ASPĮ.  GMP brigada su gydytojų atlieka  pacientų pervežimus tuomet, jei paciento būklė 

yra labai sunki ar to pagal sutartį pageidauja paslaugą užsakanti ASPĮ.   

 

 

    2.11 Duomenys apie tarpmiestinius pervežimus  2017– 2019 m. 
 

 

Metai 
Iš viso 

pervežė 
Suaugusių Vaikų 

Pažangaus gyvybės 

palaikymo brigada 

Pradinio gyvybės 

palaikymo brigada 

Suaugusių Vaikų Suaugusių Vaikų 

2017 196 196 - 111 - 85 - 

2018 156 154 2 83 - 71 2 

2019 411 401 10 242 * 3 159 7 

* Iki 2019 m. gegužės 31 d. GMP stotyje buvo 9 pažangaus gyvybės palaikymo brigados. 

Nuo 2019m. birželio 1 d. GMP stotyje yra 18 pažangaus gyvybės palaikymo brigadų.     

 

 

2.11.1  Duomenys apie  tarpmiestinius pervežimus  2019 m. 

 

Metai GMPS brigados Iš viso pervežė Suaugusių Vaikų 

2019 m. Širvintų   pastotės             

brigados 
223 218 5 

2019 m. Švenčionių raj. pastočių 

brigados 
137 127 10 
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2.12. Duomenys apie ligonių hospitalizaciją  2017– 2019 m. 
 

                                                  Vilniaus m. sav. teritorijoje 

Metai 
Teiktos pagalbos 

atvejų skaičius 

Nuvežti į priėmimo 

skyrių ligoniai 

Hospitalizuoti 

ligoniai 

Abs. sk. %  

2017 119543 77853 65,1 Duomenų nėra 

2018 120500 78174 64,9 Duomenų nėra 

2019 121034 79888 66,0 Duomenų nėra 

 

 

2.12.1. Duomenys apie ligonių hospitalizaciją  2019 m. 

                                                 

Metai 

Teiktos 

pagalbos atvejų 

skaičius 

Pristatyta į priėmimo skyrių  
Hospitalizuoti 

ligoniai 
Abs. sk. % 

2019 m. Širvintų GMP 

brigados 
3320 1993 58,1 Duomenų nėra 

2019 m. Švenčionių 

GMP brigados 
6401 2722 41,1 Duomenų nėra 

 

 

2.13. Duomenys apie siuntimo ir stacionarinių diagnozių nesutapimą.  
Duomenų nėra. 

 

                                2.14. Duomenys apie mokamas paslaugas 2019 m. 
 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

Suteiktų paslaugų 

skaičius 

1. 
Pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę 

įstaigą tolimesniam gydymui 
2211 

2. Pacientų pervežimas jų artimųjų prašymu 935 

3. Budėjimai renginiuose 212 

4. GMP paslauga teikiama gretimos savivaldybės teritorijoje 1148 

 

 

3. Duomenys apie GMPS dirbančius darbuotojus 
 

3.1. Duomenys apie darbuotojus, turinčius mokslinius laipsnius ir mokslo vardus. 

 
Mokslinis laipsnis, vardas 

 

Darbuotojų skaičius 

Praėjusieji metai Ataskaitiniai metai 

Profesoriai   

Habilituoti daktarai   

Medicinos mokslų daktarai 2 2 

Iš viso: 2 2 
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3.2. GMPS darbuotojų nedarbingumo analizė 2019 m.  

 

Nedarbingumo 

rūšys 

Atvejų skaičius Nedarbo dienų skaičius Vidutinė vieno atvejo 

trukmė 

Praėjusieji 

metai 

Ataskaitiniai 

metai 

Praėjusieji 

metai 

Ataskaitiniai 

metai 

Praėjusieji 

metai 

Ataskaitiniai 

metai 

Iš viso 367 381 6310 7093 17,19 18,61 

Liga 301 298 4865 5116 16,16 17,16 

Slauga 29 26 190 230 6,55 8,84 

Trauma buityje 26 33 836 908 32,15 27,51 

Nelaimingas 

atsitikimas darbe, 

kelyje į/iš darbo 

11 17 419 749 38,09 44,05 

                     Pagal 2019 metais darbe įvykusius lengvus nelaimingus atsitikimus nustatyta, kad 

daugiausiai nelaimingų atsitikimų darbuotojai patyrė dėl aplinkoje esančių veiksnių, kada darbuotojas, 

vykdydamas savo užduotį susiduria su kelio dangos nelygumais (4 atv.), slidžia kelio danga (3 atv.), 

įvairaus pobūdžio aplinkoje esančiais kliuviniais (6 atv.), fiziniu stresu raumenims (2 atv.), kito žmogaus 

neatsargiais veiksmais (1 atv.), blogu aplinkos apšvietimu (1 atv.).  

 

3.3. Darbuotojų kaita. 
 

Darbuotojai Ataskaitiniai metai Praėjusieji metai 

 Priimta Atleista Atleidimo priežastys Priimta Atleista 

Iš viso 

      Iš jų: 

31 28 LR DK  36 str. 4 d.53 str. 5 p.,  54 

str. 1 d., 55 str. 1 d., 56 str. 1 d.  3 

p. ir 4 p., 58 str. 2 d. 1 p.  

28 17 

Gydytojai 0 5 LR DK  53 str. 5 p., 55 str. 1 d., 

56 str. 1 d.  3 p. ir 4 p.  

0 0 

Slaugos personalas* 2 6 LR DK  55 str. 1 d. , 56 str. 1 d. 3 

p. ir 4 p.,  58 str. 2 d. 1 p.  

11 6 

Personalas, tiesiogiai ar 

netiesiogiai dalyvaujantis 

teikiant sveikatos priežiūros 

paslaugas* 

25 15 LR DK  36 str. 4 d.,   55 str. 1 d.,  

56 str. 1 d. 3 p ir 4 p. 

16 11 

Personalas, nedalyvaujantis 

teikiant sveikatos priežiūros 

paslaugas * 

4 2   LR DK  36 str. 4 d., 54 str. 1 d.,  1 0 

*- žr. 4.2 punktą. 

Išnagrinėjus 3.3. lentelę galima konstatuoti, kad darbuotojų kaita 2019 metais sudaro 6 %. 

Palyginus su 2018 metai padidėjo 2%.  2019 m.  savo noru (pagal LR DK 55 str. 1 d.)  iš darbo išėjo 7 

pagalbiniai darbuotojai, 1 slaugos specialistas, 2 gydytojai ir 3 paramedikai-vairuotojai.  

Šalių susitarimu (pagal LR DK 54 str. 1 d. ) išėjo direktoriaus pavaduotoja.  Vienas vairuotojas 

ir darbų saugos specialistas neišlaikė bandomojo laikotarpio ir buvo atleisti pagal LR DK 36 str. 4 d.  Į 

pensiją išėjo (pagal LR DK 56 str. 1d. 4 p.) 2 slaugytojai, 2 vairuotojai ir 1 gydytojas. Dėl pablogėjusios 

sveikatos (pagal LR DK 56 str. 1d. 3 p.) buvo atleisti 2 slaugytojai, 2 vairuotojai ir 1 gydytojas. Vienas 

gydytojas mirė.  
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 Vienas slaugos specialistas buvo atleistas pagal 58 str. 2 d. 1 p. dėl šiurkštaus darbo pareigų 

pažeidimo. Buvo priimti 2 slaugos specialistai, 15 vairuotojų, 9 pagalbiniai darbuotojai,  1 paramedikas 

ir 4 darbuotojai nedalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Imant procentais, 2018 metais 

buvo priimta 6,5 % darbuotojų, o 2019 metais – 7,1 % darbuotojų,  2018 metais buvo atleista 3,9 % 

darbuotojų, o 2019 metais – 6,4 %  darbuotojų.   

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotyje darbuotojų kaita buvo nedidelė, todėl tai neturėjo 

jokios įtakos įstaigos veiklai bei darbo organizavimui. Visi darbuotojai stengiasi dirbti gerai, saugo savo 

darbo vietas.   

4. GMPS finansinės ūkinės veiklos analizė 

 

 4.1. Duomenys apie buhalterinę apskaitą įstaigoje. 

  

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau - GMPS) įregistruota 1998 m. gegužės 18 d. 

Vilniaus miesto Savivaldybėje. Įstaigos kodas 124369537, įstaiga ne PVM mokėtoja. Įstaigos buveinė 

Justiniškių g. 14C-1, Vilnius. GMPS yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo, viešojo sektoriaus subjektas, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant 

visuomenei naudingą veiklą, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Kontroliuojantis subjektas 

(steigėjas) – Vilniaus miesto Savivaldybė. Įstaigos vadovas – direktorius (vienasmenis valdymo 

organas). GMPS turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas 

bankuose.  

            Įstaigos pagrindinės veiklos kryptys: 

 Būtinoji medicinos pagalba  Vilniaus miesto, Švenčionių, Širvintų rajonų  gyventojams.  

 Dispečiariavimo paslaugos teikiamos Vilniaus ir Utenos apskrityse. 

 Pacientų pervežimo paslauga ne tik Vilniaus mieste, bet ir visoje Lietuvoje.  

 GMP brigadų budėjimas renginiuose 

 Kvalifikacijos tobulinimo veikla 

          Įstaiga savo veikloje vadovaujasi  Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos 

draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstatymais ir  kitais teisės aktais, 

GMPS įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis. Įstaigoje finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574, Lietuvos Respublikos  
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viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu 2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212, Lietuvos Respublikos 

finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartai (VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą bei finansinės 

atskaitomybės sudarymą ir pateikimą. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma  ir finansinė atskaitomybė 

sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais principais: veiklos tęstinumo, periodiškumo, 

pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos principais. 

Įstaigos apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą eurą. 

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia - sausio 1 d., pabaiga -gruodžio 31 d.  

  GMPS, atsižvelgiant į teisės aktų aktualumą, 2019 metai patvirtino naujus vidaus aktus: Vidaus 

tvarkos taisykles, Finansų kontrolės taisykles, Darbo apmokėjimo tvarką, Vidaus kontrolės tvarką. 

              Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis 2019 finansinių metų 

duomenimis. Įstaigos steigėjo sprendimai priimti tvirtinant praėjusių finansinių metų ataskaitų rinkinį, 

priskiriami to ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo priimti sprendimai ir ūkinės operacijos 

atvaizduojamos to laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinyje.  

              Turto ir nuosavybės sąskaitų likučiai inventorizuoti 2019 m. gruodžio 31 d.  

              Įstaigoje apskaita tvarkoma kompiuterizuotai. Buhalterinė apskaita atliekama su programa  

„Būtent“. Nuo 2019 metų darbo užmokesčio, personalo ir darbo laiko apskaita atliekama su programa 

„STEKAS“, kurį nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeitė darbo užmokesčio programą „Alga 2000“. 

           Ataskaitiniais metais VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties 97,7 % suteiktų medicinos 

pagalbos paslaugų finansuojama privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis ir 2,3 % 

finansuojama ūkinės - komercinės veiklos lėšomis, kurios gautos teikiant mokamas paslaugas kitoms 

gydymo įstaigoms ir fiziniams asmenims, paramos lėšomis. 

4.2. Duomenys apie etatus ir darbo užmokestį. 

 

Darbuotojai Patvirtintų etatų 

skaičius 

Užimtų etatų skaičius Fizinių asmenų 

skaičius 

Vidutinis darbo užmokestis 

(apskaičiuojant vienam 

užimtam etatui) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019  

Iš viso* 603,5 603,5 661 519,25 527,5 533,5 425 437 439 998 1199 1578  

Direktorius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2277 2050 4017  

Direktoriaus        

pavaduotojas

** 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1969 2020 3227 

 

Vyr.         

finansininkas 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1977 2540 3363  

Gydytojai 24 24 25,5 20,25 23,75 20 21 25 21 1598 1878 2515  

Slaugos 

personalas 

*** 

 

249,7

5 

 

249,

75 

 

269,5 

 

212,75 

 

220,

75 

 

222,

75 

 

167 

 

176 

 

177 

 

1152 

 

 

1379 

 

1807 

 

 

Personalas, 

tiesiogiai ar 

netiesiogiai 

dalyvaujantis 

teikiant 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

**** 

 

 

295,7

5 

 

 

295,

75 

 

331 

 

259 

 

255 

 

 

262,

75 

 

211 

 

209 

 

212 

 

 

671 

 

 

918 

 

1240 

 

Personalas, 

nedalyvaujan

tis teikiant 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

***** 

 

31 

 

31 

 

32 

 

25,25 

 

25 

 

25 

 

24 

 

24 

 

26 

 

1422 

 

1910 

 

2247 

 

 

*      - neįtraukiami darbuotojai, esantys nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogose.   
**   - Direktoriaus pavaduotojas. 
***  - Specialistai, turintys licencijas teikti slaugos paslaugas ir jas (įskaitant akušerius).   

 **** - Paramedikai, paramedikai-vairuotojai, GMP vairuotojai, pagalbiniai darbuotojai, paramedikai-dispečeriai. ****  
 ***** - Skyrių vadovai ir jų pavaduotojai, administratorius, programuotojas, skalbėjai-valytojai, sveikatos 
statistikai, teisininkas, ūkio pagalbinis darbuotojas, vyresnieji buhalteriai, vyriausiasis buhalteris, vyriausieji 
specialistai, vyresnieji specialistai, specialistai, vyriausiasis sveikatos statistikas. 
****** - Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas be Vilniaus miesto savivaldybės lėšų, skirtų pagal 
Vilniaus miesto savivaldybės 2018 m. gegužės 23 d. sprendimą Nr.1-1544 „Dėl Tarybos 2018-04-11 sprendimo 
Nr.1-1471 „Dėl šeimos gydytojo institucijos finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“. 
******* - Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas su Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis, skirtomis pagal 
Vilniaus miesto savivaldybės 2018 m. gegužės 23 d. sprendimą Nr.1-1544 „Dėl Tarybos 2018-04-11 sprendimo 
Nr.1-1471 „Dėl šeimos gydytojo institucijos finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“. VšĮ Greitosios 
medicinos pagalbos stoties vadovui šio stulpelio pildyti nereikia. 
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         Vadovaujantis 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso įgyvendinimo“ į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį įskaitoma:  

bazinis (tarifinis) darbo užmokestis už atliktą darbą,  didesnis apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių 

dienomis, viršvalandinį darbą, darbą naktį, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, papildoma 

darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu arba mokama pagal darbo teisės normas ar 

darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą, priedai ir priemokos prie valandinių atlygių, dieninių 

atlygių ir mėnesinių algų,  premijos už atliktą darbą. 

Lyginamoji analizė 

Darbuotojai 

Vidutinis darbo užmokestis (apskaičiuojant 

vienam užimtam etatui) 
Lyginamoji analizė 

2
0
1

7
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. 
 

2
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1

8
 m

. 
 

2
0
1
9
 m

. 
  

DU dinamika 

lyginant 2019 

metus su 2018 m. 

DU dinamika 

lyginant 2019 metus 

su 2017 m. 

Suma  Procentai Suma Procentai 
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1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9=6-3 10 

Iš viso 998 1286 1199 1546 1578 32 2% 292 23% 

Direktorius* 2277 2935 2050 2642 4017 1375 52% 1082 37% 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
1969 2538 2020 2604 3227  623  24% 689  27% 

Vyr. finansininkas 1977 2548 2540 3274 3363 89 3% 815 32% 

Gydytojai 1598 2060 1878 2421 2515 94 4% 455 22% 

Slaugos 

personalas 
1152 1485 1379 1778 1807 29 2% 322 22% 

Personalas, 

tiesiogiai ar 

netiesiogiai 

dalyvaujantis 

teikiant sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

671 865 918 1183 1240 57 5% 375 43% 

Personalas, 

nedalyvaujantis 

teikiant sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

1422 1833 1910 2462 2247 -215 -9% 414 23% 

 

        * 2018-12-13 d. buvo priimtas LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 151 ir 152 straipsnių 

pakeitimo įstatymas. Įstatymo pakeitimais nutarta viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir jų  
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pavaduotojų darbo užmokesčio dydį susieti su jų vadovaujamoje įstaigoje dirbančių gydytojų ir slaugytojų 

vidutiniu darbo užmokesčiu. Priimtos pataisos įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 1 d. 

              ** Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 

10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo, be kita ko, valstybinio socialinio draudimo įmokos yra 

perkeliamos darbuotojui. Vadovaujantis minėtais įstatymo pakeitimais, darbdavys privalo perskaičiuoti 

darbuotojo bruto („ant popieriaus") darbo užmokestį, ji padidindamas 1,289 karto. 

 

Atlikus lyginamąją analizę daroma išvada, kad visų darbuotojų atlyginimai kasmet didėja. 

 

  4.4. Įstaigos pajamų – sąnaudų apibendrinimas: 

 

 4.4.1. Įstaigos pajamos ir sąnaudos. 

 

Duomenys teikiami su kompensuotomis sąnaudomis.    

                                                                                     

                                                                                                                                           tūkst. Eur 

  Ataskaitiniai metai 2019  Praėjusieji metai 2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Iš viso % Iš PSDF % Iš viso % Iš PDSF % 

1 Pajamos, iš viso 12763,0 100 12466,6 100 11866,5 100 11601,7 100 

 iš jų:          

1.1 Pajamos iš PSDF, iš jų: 12466,6 97,7 12466,6 100 11601,7 97,7 11601,7 100 

 Vilniaus TLK 12276,9  12276,9  11463,6  11463,6  

 Panevėžio TLK 189,7  189,7  138,10  138,10  

1.2 Mokamos GMP paslaugos 272,80 2,1   252,3 2,1   

1.3 Kitos pajamos 12,3 0,1   5,1 0,1   

1.4 Finansavimo pajamos 11,3 0,1   7,4 0,1   

2 Paprastosios sąnaudos, iš 

viso 
12744,7 100 12449,8 100 11835,9 100 11568,8 100 

 iš jų:         

2.1 Veiklos sąnaudos 12744,7 100 12449,8 100 11835,9 100 11568,8 100 

2.1.1 Darbo užmokesčio 10370,1 81,3 10148,0 81,5 7212,1 61 7058,6 61 

2.1.2 Socialinio draudimo įmokų 

ir įmokų į garantinį fondą 
66,9 0,5 65,5 0,5 2247,3 19 2199,5 19 

2.1.3 Vaistų ir medicinos 

priemonių 
109,5 0,9 106,5 0,9 80,8 0,7 78,6 0,7 

2.1.4 Laboratorinių ir kitų tyrimų 

atliekamų kitose įstaigose 
        

2.1.5 Pacientų transportavimas         

2.1.6  Pacientų maitinimo         

2.1.7 Šildymas, elektros energija, 

vanduo 
57,7 0,5 56,5 0,5 59,3 0,5 58,0 0,5 

2.1.8 Ryšių paslaugos 266,3 2,1 260,6 2,1 261,2 2,2 255,7 2,2 

2.1.9 Einamasis remontas 39,6 0,3 38,8 0,3 36,6 0,3 35,9 0,3 

2.1.10 Medicinos įrangos remonto 

ir priežiūros 
24,4 0,2 23,9 0,2 13,9 0,1 13,6 0,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.11 Civilinės atsakomybės 

draudimas 
18,4 0,1 18,0 0,1 18,7 0,1 18,3 0,1 

2.1.12 Darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo 
36,4 0,3 33,9 0,3 32,7 0,3 31,2 0,3 

2.1.13 Kitos išlaidos    1755,40 13,8 1698,10 13,6 1873,3 15,8 1819,4 15,8 

2.2 Kompensuotos sąnaudos         

3 Finansinis rezultatas 18,3  16,8  30,6  32,90  

4 Įsigyta ilgalaikio turto  684,3  684,3  258,3  258,3  

5 Nebaigta statyba          

6 Nebaigta statyba panaudos 

būdu 
        

 

             2019 m. darbo užmokesčio sąnaudos ir sąnaudos medikamentams neviršija nustatyto lėšų 

paskirstymo normatyvo: nuo PSDF lėšų  darbo užmokestis sudaro 81,4% bei medikamentų sąnaudos 

sudaro 0,85% , o nuo visų gautų pajamų darbo užmokesčio sąnaudos sudaro 81,3%, o medikamentų 

sąnaudos sudaro 0,86%. 

             2019 m. darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 10370,1 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos 

sudarė 66,9 tūkst. Eur. Atostogų kaupinių sąnaudos 2019 m. gruodžio 31 d. padidėjo 122,3 tūkst. Eur, 

socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų kaupinių padidėjo 2,2 tūkst. Eur. 

             2018 m. darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 7212,10 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokų 

sąnaudos sudarė 2247,30 tūkst. Eur. Atostogų kaupinių sąnaudos 2018 m. gruodžio 31 d. padidėjo 46,6 

tūkst. Eur, socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų kaupinių padidėjo 14,5 tūkst. Eur. 

 

 4.4.2. Gautos pajamos ir lėšos pagal finansavimo šaltinius. 

                                                                                                                                                                                                                               

tūkst. Eur 

Finansavimo šaltiniai Ataskaitiniai 

metai 2019 

Praėjusieji 

metai 2018 

Padidėjimas/ 

sumažėjimas 

 suma % suma % suma  

(2-4) 

% 

 (3-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Pajamos iš PSDF  12375,9 97,5 10978 97,3 1379,9 0,2 

Savivaldybės lėšos 25 0,2 40 0,4 -15 -0,2 

VIP lėšos       

ES lėšos       

Pajamos už mokamas 

paslaugas  
272,8 2,2 251,3 2,2 21,5 - 

t.t. už  mokamas paslaugas 

suteiktas Savivaldybei 
7,1  13,9    

Kiti finansavimo šaltiniai 14,6 0,1 10,5 0,1 4,1  

Iš viso: 12688,3 100 11279,8 100 1408,5 0 
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            Gautos lėšos už suteiktas paslaugas iš PSDF per 2019 m. sudarė 12375,9 tūkst. Eur, iš jų gautos 

piniginės lėšos 10043,1 tūkst. Eur : Panevėžio TLK 188,5 tūkst. Eur ir Vilniaus TLK 9854,6 tūkst. Eur. 

Tarp Vilniaus TLK ir socialinio draudimo fondo Vilniaus skyriaus atlikta užskaita sumai 2332,8 tūkst. 

Eur. 

             Gautos lėšos už mokamas paslaugas per 2019 m. sudarė ligonių pervežimo, budėjimo renginių 

metu paslaugos ir GMP paslaugos suteiktos gretimos savivaldybės teritorijoje – 272,8 tūkst. Eur., tame 

tarpe už budėjimo paslaugas viešųjų renginių metu suteiktas Vilniaus m. savivaldybei – 7,1 tūkst. Eur. 

Kiti finansavimo šaltiniai sudaro 14,6 tūkst. Eur,  iš jų gauta parama 2,3 tūkst. Eur., GMP 

automobilio pardavimo pajamos – 11,7 tūkst. Eur. ir kitos pajamos – 0,6 tūkst. Eur. 

             Gautos lėšos už suteiktas paslaugas iš PSDF per 2018 m. sudarė 10978,0 tūkst. Eur, iš jų gautos 

piniginės lėšos 8175,0 tūkst. Eur : Panevėžio TLK 130,0 tūkst. Eur ir Vilniaus TLK 8045,0 tūkst. Eur. 

Tarp Vilniaus TLK ir socialinio draudimo fondo Vilniaus skyriaus atlikta užskaita sumai 2803,0 tūkst. 

Eur. 

             Gautos lėšos už mokamas paslaugas (ligonių pervežimo, budėjimo renginių metu paslaugos) per 

2018 m. sudarė – 251,3 tūkst. Eur.  

             Kiti finansavimo šaltiniai sudaro 10,5 tūkst. Eur, tai gauta parama 1,5 tūkst. Eur,  automobilio 

pardavimo pajamos 5,1  tūkst. Eur. 

           Gautų pajamų ir lėšų struktūroje pagal finansavimo šaltinius esminių pasikeitimų nebuvo. 

  4.4.3. Įstaigos ataskaitinių metų veiklos rezultatas  

 

           2019 m. įstaigos pajamos sudarė 12763,0 tūkst. Eur, sąnaudos 12744,7 tūkst. Eur,  

veiklos rezultatas   18,3 tūkst. Eur perviršis (pelnas).  

  2018 m. įstaigos pajamos sudarė 11866,5 tūkst. Eur, sąnaudos 11835,9 tūkst. Eur, veiklos 

rezultatas   30,6 tūkst. Eur perviršis (pelnas).   

  4.4.4. Įstaigos nepaskirstytas pelnas (nuostolis) ataskaitinių metų pabaigoje. 

            Įstaigos nepaskirstytas perviršis (pelnas)  2019 metų pradžiai 2560,5 tūkst. Eur, 2019 metų 

perviršis (pelnas) sudarė 18,3 tūkst. Eur. Nepaskirstytas perviršis (pelnas) ataskaitinių metų pabaigoje 

sudaro 2578,8 tūkst. Eur. 

         Ataskaitiniais metais dalininkų kapitalas  1387,7 tūkst. Eur, kapitalo padidėjimo/sumažėjimo per  

2019 metus nebuvo. Vilniaus miesto savivaldybė yra vienintelis dalininkas. 
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4.5. Įstaigos per vienerius metus gautinos sumos  ir pinigai bankų sąskaitose ir įstaigos 

įsipareigojimai. 

  4.5.1. Per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai bankų sąskaitose.  

                                                                                                                          

tūkst. Eur 

Įstaigos pavadinimas Ataskaitiniai metai 

2019 

Praėjusieji metai  

2018 

Padidėjimas/

sumažėjimas 

Vilniaus teritorinė ligonių kasa 1081,9 994,4 87,5 

Panevėžio teritorinė ligonių kasa 16,7 15,5 1,2 

VšĮ VUL Santariškių klinikos 3,7 4,0 -0,3 

Resp. Vilniaus universitetinė ligoninė 0,7 0,6 0,1 

VšĮ Vilniaus raj. Centrinė poliklinika 5,5 4,3 1,2 

VšĮ M. Marcinkevičiaus ligoninė  1,2 -1,2 

Vilniaus m. Klinikinė ligoninė 1,2 1,5 -0,3 

Kitos gydymo įstaigos už GMP 

paslaugas 
5,5 11,6 -6,1 

Kitos įstaigos už GMP paslaugas 0 0 0 

Pinigai kasoje ir bankų sąskaitose 1687,3 1784,5 -97,20 

Kiti 0,9 0 0,9 

*Iš viso: 2803,4 2817,6 -14,2 

Pradelstų įsiskolinimų nėra. 

 

  4.5.2. Įstaigos įsipareigojimai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai).  

 

  4.5.2.1. Įsipareigojimai pagal įstaigas. 

                                                                                        tūkst. Eur                                     

Įstaigos pavadinimas Ataskaitiniai metai 

2019 

Praėjusieji metai 

2018 

Padidėjimas/

sumažėjimas 

UAB „Viešasis transportas“ 3,3 2,9 0,4 

UAB „Alauša“ 2,0 2,4 -0,4 

UAB „Fleet Union“ 32,1 36,4 -4,3 

UAB „Sostena“ 0,7 5,0 -4,3 

TELIA  AB 1,0 1,3 -0,3 

VSDFV 347,5 396,0 -48,5 

UAB „Tarptautinė skubios 

medicinos akademija“ 
- 5,2 -5,2 

UAB „Viada“ 4,7 - 4,7 

UAB „Martonas“ 9,3 - 9,3 

UAB „Švaros broliai“ 1,5 - 1,5 

Kiti 745,5 543,6 201,9 

*Iš viso: 1147,6 992,8 154,8 

Pradelstų įsipareigojimų nėra 
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  4.5.2.2. Įsipareigojimai pagal ekonominę klasifikacija                                                   
                                                                                                                      tūkst. Eur 

Įsipareigojimas pagal ekonominę 

klasifikaciją 

Ataskaitiniai metai 

2019 

Praėjusieji metai    

2018 

Padidėjimas/ 

sumažėjimas 

Darbo užmokestis        

Socialinio draudimo įmokos  347,5 396,0 -48,5 

Mityba        

Medikamentai    

Šildymas, el. energija, vanduo      

Ryšiai  1,2 1,8 -0,6 

Transportas 126,6 45,8 80,8 

Nuoma patalpų, komunalinės 

paslaugos 
9,8 9,9 -0,1 

Kitos 662,5 539,3 123,2 

Iš viso: 1147,6 992,8 154,8 

 

 Kitos – 662,5 tūkst. Eur sudaro įmonės įsipareigojimai dėl darbuotojų atostogų kaupinių ir socialinio 

draudimo įmokų 653,9 tūkst. Eur. Kitų įsipareigojimų suma sudaro 8,6 tūkst. Eur. 

   4.5.3. Pagrindinių per vienerius metus gautinų sumų ir įstaigos įsipareigojimų 

padidėjimo/sumažėjimo priežasčių analizė. 

              Per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai bankų sąskaitose sumažėjo 14,2 tūkst. Eur   (0,5 

%) dėl debitorių įsiskolinimo ir piniginių lėšų sumažėjimo. 

                Įstaigos įsipareigojimai padidėjo 154,8 tūkst. Eur  (15,6 %) dėl įsiskolinimo kreditoriams 

padidėjimo. 

  4.6. Įstaigos ilgalaikio turto įsigijimo, remonto išlaidų analizė. 

 

  4.6.1. Ilgalaikis turtas. 

 

           Įstaigos nuosavo ilgalaikio turto įsigijimo vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 7625,8 tūkst. Eur, likutinė 

vertė 2212,6  tūkst.  Eur. Per 2019 metus įsigyta ilgalaikio turto už  684,3  tūkst. Eur, iš jų:       materialusis 

turtas 684,3 tūkst. Eur: medicininė įranga – 94,6 tūkst. Eur., baldai – 13,2 tūkst. Eur, kompiuterinė įranga 

– 97,6 tūkst. Eur, GMP automobiliai 302,4 tūkst. Eur, kitas turtas -176,5 tūkst. Eur. Kito ilgalaikio turto 

įsigijimą sudaro patalpų, perduotų pagal panaudos sutartį esminis pagerinimas (remontas) adresu:  

- Žygimantų g. 8, Vilnius  - 64,6 tūkst. Eur; 

- Verkių g. 52, Vilnius – 111,9 tūkst. Eur. 

           Ilgalaikis turtas įsigytas iš nuosavų apyvartinių lėšų už 384,3 tūkst. Eur. Iš praėjusių laikotarpio 

perviršio suformuoto rezervo įsigyti 4 GMP automobiliai – 300,0 tūkst. Eur. 
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            Savo veikloje įstaiga naudoja panaudos būdu gautą turtą: 

         - ilgalaikio turto, perduoto Vilniaus miesto savivaldybės, pagal panaudos sutartis įsigijimo vertė 

2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 814,2 tūkst. Eur. Ataskaitiniais metais perduoto panaudos būdu ilgalaikio 

turto vertė sudaro 677,6 tūkst. Eur, patalpų vertės padidėjimas 3,4 tūkst. Eur; 

         - ilgalaikio turto, perduoto Sveikatos apsaugos ministerijos, pagal panaudos sutartis 2019 m. 

gruodžio 31d. įsigijimo vertė sudarė 416,40 tūkst. Eur. Per ataskaitinius metus įstaigai buvo perduoti  

GMP automobiliai sumai 236,0 tūkst. Eur. Ataskaitiniais metais nurašyta ilgalaikio turto sumai 677,6 

tūkst. Eur, o nurašyta 0,7 tūkst. Eur; 

         - ilgalaikio turto, perduoto Širvintų rajono savivaldybės, pagal panaudos sutartis 2019 m. gruodžio 

31d. įsigijimo vertė sudarė 4,7 tūkst. Eur.; 

         - ilgalaikio turto, perduoto Švenčionių rajono savivaldybės, pagal panaudos sutartis 2019 m. 

gruodžio 31d. įsigijimo vertė sudarė 49,6 tūkst. Eur.; 

          - ilgalaikio turto, perduoto VšĮ Švenčionių PSPC, pagal panaudos sutartis 2019 m. gruodžio 31 d. 

įsigijimo vertė 20,0 tūkst. Eur. 

  4.6.2. Rekonstrukcija ir remontas. 

 

         2019 metais atliktas paprastas remontas, kurio vertė sudaro 39,6 tūkst. Eur :  

- Ateities g. pastotės patalpų einamojo remonto darbai – 1,0 tūkst. Eur;  

- Justiniškių 14C pastotės patalpų einamojo remonto darbai – 13,5 tūkst. Eur,  

- Naujosios Vilnios pastotės patalpų einamojo remonto darbai – 3,2 tūkst. Eur; 

- Šeškinės g. patalpų einamojo remonto smulkūs darbai – 2,8 tūkst. Eur;  

- Švenčionių raj. pastotės patalpų einamojo remonto smulkūs darbai – 1,7 tūkst. Eur; 

- Antakalnio g. 124 pastotės patalpų einamojo remonto darbai – 1,9 tūkst. Eur; 

- Karoliniškių pastotės patalpų einamojo remonto darbai – 15,1 tūkst. Eur., tame tarpe atliktas 

automobilių stovėjimo aikštelės remontas sumai 0,5 tūkst. Eur; 

- Naujininkų pastotės patalpų einamojo remonto darbai – 0,3 tūkst. Eur; 

- Grigiškių pastotės patalpų einamojo remonto darbai – 0,1 tūkst. Eur; 

      Remonto išlaidoms skirtos nuosavos apyvartinės lėšos. 

 

4.7. Vykdytos programos ir projektai. 

 

Per ataskaitinius metus įstaigoje vykdytos programos, darbai ir projektai, jų finansavimo 

šaltiniai, sumos. Programų, darbų ir projektų sąnaudų, pripažintų panaudotomis, analizė. 
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                                                                                 tūkst. Eur 
Programų, 

darbų, projekto 

pavadinimas 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyv

endin

imo 

laiko

tarpis 

Programos, 

darbų, projekto 

pagrindinės 

veiklos 

Projekto, darbų, programos 

finansavimo lėšų suma 

Pripažintos 

panaudoto

mis 

 

2019 m 

Iš viso Iš jų per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

skirtos 

lėšos 

gautos 

lėšos 

skirtos 

lėšos 

gautos 

lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Projektas-GMP 

pastočių 

rekonstravimas 

bei įrangos 

įsigijimas 

Vilniaus m. 

Savivaldybė 

2008 Patalpų 

rekonstravimas, 

ilgalaikis turtas, 

trumpalaikis 

turtas 

98,6 98,6   0,2 

Projektas – 

Serverio 

įsigijimas  

Vilniaus m. 

Savivaldybė 

2018 Ilgalaikis turtas 

 

40,0 40,0   5,6 

Projektas- VšĮ 

Greitosios 

medicinos 

pagalbos stoties 

darbuotojų 

anglų kalbos 

kursai 

Vilniaus m. 

Savivaldybė 

2019 Kvalifikacijos 

kėlimui 

25,0 25,0 25,0 25,0  

Vakcina 

 

Valstybinė 

ligonių kasa 

prie SAM 

2019 Atsargos 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Parama – 

gyventojų skirta 

parama 2 % 

VMI prie 

Finansų 

ministerijos 

2019 Atsargos 

(vaistai) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Parama UAB 

„Hospitex 

Diagnostics“ 

2013

-

2014 

 

Ilgalaikis turtas 

 

 

6,0 

 

 

6,0 

 

 

  1,0 

 

 

Parama UAB Altas 

Komercinis 

transportas 

2014 Ilgalaikis turtas 4,8 4,8   0,8 

Parama IF P&C 

Insurance AS 

filialas 

2016

-

2017 

Ilgalaikis turtas 8,4 8,4   0.9 

Parama UAB 

Vilimekso 

sistema 

2019 Kvalifikacijos 

kėlimui 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Parama UAB 

„Eurobiuras“ 

2019 Spaudiniai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Parama UAB „Dvi 

kryptys 

plius“ 

2019 Kvalifikacijos 

kėlimui 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Parama UAB 

„Servico“ 

2019 Kvalifikacijos 

kėlimui 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Parama UAB 

„Hospitex 

Diagnostics“ 

2019 Kvalifikacijos 

kėlimui 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Iš viso:    185,6 185,6 27,8 27,8 11,3 

 

4.8. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms. 

 

 2019  2018  

 Iš viso % Iš PSDF % Iš viso % Iš PSDF % 

  

nuo 

pajamų  

nuo 

pajamų  

nuo 

pajamų  

nuo 

pajamų 

Pajamos 12763,0  12466,6  11866,5  11601,7  
Valdymo išlaidos*(nuo 
pajamų) 

126,1 0,99 123,48 0,99 92,6 0,8 90,6 0,8 

Darbo užmokestis** 120,9 0,95 118,3 0,95 69,1 0,6 67,6 0,6 

Socialinis draudimas 2,1 0,02 2,1 0,02 21,8 0,2 21,7 0,2 

Transporto sąnaudos 1,0 0,01 0,98 0,01 1,3 0,01 1,2 0,01 

Ryšių sąnaudos 0,1  0,1  0,1  0,1  

Komandiruočių sąnaudos         

Vadovo draudimo 

sąnaudos 
0,6  0,6      

Kvalifikacijos kėlimo 

sąnaudos 
1,4 0,01 1,4 0,01 0,3  0,3  

             

              * sąnaudos, susijusios su įstaigos vadovaujančio personalo (direktoriaus, jo pavaduotojo, vyr. 

finansininko) veikla. Neįtraukiami darbuotojai, esantys nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogose.  

              ** 2018-12-13 d. buvo priimtas LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 151 ir 152 straipsnių 

pakeitimo įstatymas. Įstatymo pakeitimais nutarta viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir jų 

pavaduotojų darbo užmokesčio dydį susieti su jų vadovaujamoje įstaigoje dirbančių gydytojų ir slaugytojų 

vidutiniu darbo užmokesčiu. Priimtos pataisos įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 1 d. 

              ** Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 

10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo, be kita ko, valstybinio socialinio draudimo įmokos yra 

perkeliamos darbuotojui. Vadovaujantis minėtais įstatymo pakeitimais, darbdavys privalo perskaičiuoti 

darbuotojo bruto („ant popieriaus“) darbo užmokestį, jį padidindamas 1,289 karto. 

 

5. GMPS organizacinės veiklos analizė 

 
5.1. Duomenys apie transportą (turimų savų GMPS automobilių skaičius, jų panaudojimas, 

nuomojamų automobilių skaičius, esančių rezerve automobilių skaičius). 

 

2019 metų pabaigoje VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis turėjo šiuos automobilius: 

1. 2008m. gamybos VW Transporter – 6vnt. 

2. 2017m. gamybos VW Transporter – 2vnt. 

3. 2018m. gamybos Renault Master – 5vnt. 

4. 2011. gamybos Renault Master – 1vnt. 

5. 2012m. gamybos Renault Master – 6vnt. 

6. 2012m. gamybos Nissan Navara – 1vnt. 
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7. 2013m. gamybos Nissan Navara – 2vnt. 

8. 2013m. gamybos Renault Master – 3vnt. 

9. 2013m. gamybos VW Crafter – 3vnt. 

10. 2014m. gamybos VW Crafter – 10vnt. 

11. 2015m. gamybos Mercedes Benz Sprinter – 2vnt. 

12. 2016m. gamybos Mercedes Benz Sprinter – 4vnt. 

13. 2016m. gamybos Iveco Daily – 2vnt. 

14. 2011m. gamybos Kia Sportage – 1vnt. 

15. 2019m. gamybos VW Crafter – 4vnt. 

16. 2016m. gamybos automobilis VW Caddy – 1vnt. 

17. 2018m. gamybos VW Crafter – 2vnt. 

18. 2018m. gamybos Fiat Ducato – 1vnt.  

Iš jų pastoviai naudojami skubios pagalbos teikimui: 

1. 2017m. gamybos VW Transporter – 2vnt. 

2. 2018m. gamybos VW Crafter – 2vnt. 

3. 2012m. gamybos Renault Master – 1vnt. 

4. 2013m. gamybos Nissan Navara – 2vnt. 

5. 2013m. gamybos Renault Master – 3vnt. 

6. 2013m. gamybos VW Crafter – 3vnt. 

7. 2014m. gamybos VW Crafter – 10vnt. 

8. 2015m. gamybos Mercedes Benz Sprinter – 2vnt. 

9. 2016m. gamybos Mercedes Benz Sprinter – 4vnt. 

10. 2016m. gamybos Iveco Daily – 2vnt 

11. 2018m. gamybos Fiat Ducato – 1vnt. 

12. 2018m. gamybos Renault Master – 5vnt. 

Rezerviniai automobiliai: 

1. 2011m. gamybos Renault Master – 1vnt. 

2. 2012m. gamybos Renault Master – 5vnt. 

Ūkio tarnybai skirtas 2016m. gamybos automobilis VW Caddy. 

Administracijai skirti: 2011m. gamybos Kia Sportage. 

 

5.2. Duomenys apie GMPS  turimą medicininę įrangą (nurodyti kokia, jos skaičių, poreikį) 

 

Eil. 

Nr. 

                              Įrangos pavadinimas        Esamas skaičius      

             (vnt.)       

1 2 3 

1. Pirmos pagalbos rinkinys suaugusiam ir vaikui 40 

2. Gyvybinių funkcijų monitorius - 

3. Defibriliatoriai su monitorium EKG užrašymui 41 

4. Elektrokardiografai 51 

5. Laringoskopų rinkinys 38 

6. Vakuuminiai neštuvai 38 

7. Spinalinė lenta 46 

8. Infuzinis švirkštas pompa 45 

9. Dirbtinio plaučių kvėpavimo aparatas AMBU 38 
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1 2 3 

10. Gliukometras 40 

11. Kraujo spaudimo aparatas 40 

12. Gleivių atsiurbėjas 40 

13. Portatyvinis plaučių ventiliavimo aparatas 27 

14. Transportavimo kėdutės 43 

15. Gaivinimo manekenas su veiksmų registracija 1 

16. Gaivinimo manekenų komplektas bazinių įgūdžių mokymui 1 

17. Išorinis širdies kompresijos aparatas 44 

18. Automatinis kraujospūdžio matavimo aparatas 16 

19. Kilnojamas gleivių skysčių atsiurbėjas 40 

20. Mobili neigiamo slėgio paciento kamera su priedais 1 

 

 

5.3. GMPS ir Bendrosios pagalbos centro bendro darbo analizė 

 

Bendras skambučių skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje 2019 metais 

295 801 

Iš jų kreipėsi per BPC Iš jų kreipėsi per 033 

77 786 21 8015 

Iš jų suteikta konsultacijų ir informacijos Iš jų suteikta konsultacijų ir informacijos 

8015 159988 

Iš jų atsisakė Iš jų atsisakė 

388 564 

Registruota kvietimų Priimta kvietimų 

67313 59533 

 

 

5.4. Naujų gydymo, darbo metodų, informacinių technologijų diegimas 

 

Naujų diagnostikos ir gydymo metodų diegimas: 

  Diagnostikos protokolas „Galimo širdies sustojimo nustatymas telefonu“. Nustato, kaip GMP 

kvietimą priimantis dispečeris atlieka apklausą įvertindamas paciento sąmonę ir kvėpavimą. 

 

Naujų darbo metodų diegimas: 

 1. Greitosios medicinos pagalbos brigadų sudarymo VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotyje 

tvarkos aprašas. Reglamentuoja GMPS formuojamų GMP brigadų darbo grafikų sudarymą, brigadų 

nomenklatūrą, sudėtį, sąrašą ir aprūpinimo ypatumus. 

 2. Naujas Dispečerinės tarnybos darbo tvarkos aprašas. Pakeitė 2014 m. patvirtintą Dispečerinės 

tarnybos darbo tvarką. Reglamentuoja kvietimų priėmimą ir GMP pajėgų valdymą bei kontrolę, pacientų 

transportavimo koordinavimą. 
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 3. Defibriliatoriaus/monitoriaus LIFEPAK 15 naudojimo tvarkos aprašas. Reglamentuoja 

defibriliatoriaus/monitoriaus naudojimą, užtikrina pacientų gyvybinių funkcijų stebėsenos 

(monitoravimo) rezultatų išsaugojimą ir atsekamumą. 

 4. Greitosios medicinos pagalbos brigadų narių vykimo į paciento buvimo vietą tvarkos aprašas. 

Reglamentuoja GMP brigadų narių vykimą nuo GMP automobilio, atvykusio įvykio vietos adresu, iki 

paciento buvimo vietos (jei paciento buvimo vieta nutolusi nuo įvykio vietos). Užtikrina, kad brigados 

vadovas į paciento buvimo vietą vyksta lydimas kito brigados nario. 

 5. Gydymo tarybos darbo reglamento ir slaugos tarybos darbo reglamento papildymas. Įteisina 

minėtų tarybų posėdžių rengimą susirašinėjant, pareiškiant nuomonę ir balsuojant dėl svarstomų 

klausimų elektroniniu paštu. Palengvina klausimų svarstymą, taupomas tarybų narių laikas. 

Informacinių technologijų diegimas: 

 

5.4. 1.Kokybės vadybos sistemos diegimas, plėtojimas ir trūkumų šalinimas 

  

Eil. 

Nr. 

Kokybės reikalavimų aprašo pavadinimas Ataskaitiniai metai Praėjusieji metai 

  Parengtas 

naujas* 

Atnaujintas 

* 

Parengtas 

naujas* 

Atnaujintas

* 

1 2 3 4 5 6 

1 GMP stoties įrangos ir vaistų komplektavimo 

punkto darbo tvarka 

  +  

2 Procedūra „Mirties atvejų analizė“    + 

3 Narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų 

įsigijimo, laikymo, išdavimo, įtraukimo į 

apskaitą, naudojimo, nurašymo, grąžinimo, 

pristatymo GMP brigadoms, farmacinių atliekų 

įtraukimo į apskaitą ir laikino saugojimo, 

įvykus atšaukimui iš rinkos tvarkos aprašas 

   

 

+ 

 

4 GMP stoties lygių galimybių ir 

nediskriminavimo politikos įgyvendinimo ir 

vykdymo priežiūros tvarkos aprašas 

  +  

5 GMP stoties darbuotojų asmens duomenų 

saugojimo politika ir jos įgyvendinimo 

priemonių tvarkos aprašas 

  +  

6 GMP stoties informacinių ir komunikacinių 

technologijų naudojimo bei darbuotojų 

stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos 

aprašas 

  +  

7 Patvirtinta naujos redakcijos įstaigos Kokybės 

politika. 

+ 

 

   

8 Patvirtintas naujos redakcijos Mirčių atvejų 

nagrinėjimo tvarkos aprašas. 

+ 
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5.4.2. Informacinių technologijų diegimas 

 

Eil. 

Nr. 

Informacinės technologijos Ataskaitiniai metai Praėjusieji metai 

  Įdiegta* Atnaujinta* Įdiegta* Atnaujinta* 

1 2 3 4 5 6 

1. Įdiegta MSSQL (duomenų bazės 

valdymo sistema) pilna versija. 

  

   

+ 

 

2 Atnaujintas ataskaitų blokas, 

papildomos filtravimo paieškos 

funkcijos. 

   + 

3 Įdiegta papildoma darbo vieta 

valdyti  įvykius ekstremalių situacijų 

ir masinių renginių metu. 

  +  

4 Įdiegtas modulis sudarantis 

galimybę išsaugoti įeinančius 

dokumentus *.pdf. formatu 

  +  

5 Įdiegtos dvi identiškos  pajėgų 

valdymo vietos, skirtos Vilniaus m. 

ir Vilniaus apskričiai valdyti 

   

+ 

 

6 Atnaujintas Lietuvos Respublikos 

žemėlapis visose dispečerių darbo 

vietose. 

   

 

 

+ 

7 Įdiegtos vaizdo kameros 

Karoliniškių pastotės teritorijoje. 

   

+ 

 

 

8 

Pamainos vadovo vietoje įdiegta 

radijo stotelė tiesioginiam 

bendravimui su GMP brigadoms 

esančiomis iškvietimuose. 

 

 

  

+ 

 

9 GMPS IS perkelta į nauja 

infrastruktūra. 

+    

 

10 

Saugumui užtikrinti buvo atnaujinta 

vaizdo stebėjimo kamerų 

programinė įranga.  

  

+ 

  

11 Naujose  GMPS pastotėse įrengtos 

papildomos vaizdo kameros. 

+    

12 Gerinant dispečerinės darbą 

atnaujintos skaitmeninės telefonijos 

paslaugos. 

 +   

13 Atnaujinta radijo ryšio programinė ir 

aparatinė įranga pajėgų valdyme. 

 +   
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1 2 3 4 5 6 

14 Atnaujintos adresų duomenų bazės, 

VGMPS aptarnaujamos teritorijos 

išplėtimas visai Lietuvai, Vektorinio 

žemėlapio atnaujinimas, dalies 

Lietuvos teritorijos  ortofotografinio 

žemėlapio įtraukimas. Transporto 

kelių tinkle geoduomenų 

papildymas ir atnaujinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

15 Atnaujinta statistinių duomenų 

programa (Colibris) 

 +   

16 Palaipsniui naujinamos dispečerio 

darbo vietos, programinė ir 

aparatinė įranga. 

 +   

 

 

5.5. Vidaus medicininio audito darbo analizė 
 

 2019 m. VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – GMPS) vidaus medicininio audito 

veikla buvo vykdoma vadovaujantis vidaus medicininio audito 2019 m. planu (toliau – Audito planas), 

patvirtintu GMPS direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. VĮ(1.1)-6. 

  Įvykdytos visos Audito plano priemonės: 

 Atliktas planinis GMPS atitikties Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 

reikalavimų aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. 

balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338, auditas. 

2019 m. kovo 29 d. pateikta planinio audito ataskaita. Per auditą nustatyta, kad GMPS atitinka didžiąją 

Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų dalį. Vykdant audito 

rekomendaciją, parengtas diagnostikos protokolas „Galimo širdies sustojimo nustatymas telefonu“, 

kuris buvo patvirtintas GMPS direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. VĮ(1.1.)-49 „Dėl 

diagnostikos protokolo „Galimo širdies sustojimo nustatymas telefonu“ patvirtinimo“. 

 Atliktas planinis GMPS išvažiuojamųjų brigadų darbuotojų pareiginių nuostatų auditas. 

2019 m. birželio 28 d. pateikta planinio audito ataskaita. Per auditą nustatyta, kad išvažiuojamose GMP 

brigadose dirbančių darbuotojų pareiginiai nuostatai atitinka išorinius teisės aktus, reglamentuojančius 

GMP veiklą. Aptiktus netikslumus ir pasenusias nuostatas rekomenduota pašalinti rengiant naujus 

pareigybių aprašymus. Nauji pareigybių aprašymai patvirtinti GMPS direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 

d.  įsakymu Nr. VĮ(1.1.)-68 „Dėl tarnybų ir skyrių nuostatų bei pareigybių aprašymų tvirtinimo“. 

 Atliktas planinis Dispečerinės tarnybos darbuotojų darbo vietose esančios teisinės ir darbo 

informacijos auditas. 
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 2019 m. spalio 8 d. pateikta planinio audito ataskaita. Per auditą nustatyta, kad teisinės ir darbo 

informacijos tvarkymas Dispečerinėje tarnyboje nereglamentuotas. Informacija retai peržiūrima. Kai 

kurios svarbios teisinės ir darbo informacijos trūksta. Numatyta 2020 m. atlikti pakartotinį auditą. Per jį 

būtina įvertinti, kaip buvo įvykdytos 2019 m. atlikto audito rekomendacijos. 

 Parengtas Mirčių atvejų nagrinėjimo viešojoje įstaigoje Greitosios medicinos pagalbos stotyje 

tvarkos aprašo projektas. 

Mirčių atvejų nagrinėjimo viešojoje įstaigoje Greitosios medicinos pagalbos stotyje tvarkos aprašas 

patvirtintas GMPS direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VĮ(1.1.)-125. 

 Vykdyta kvietimų priėmimo kokybės stebėsena. 

Įvertinti 4472 dispečerių priimti kvietimai. Pateikta 2019 m. I ir II pusmečio kvietimų priėmimo kokybės 

suvestinė. Dispečeriams teikiami jų kvietimo priėmimo kokybės asmeniniai rodikliai, nagrinėjami 

įdomūs ir pamokantys atvejai, analizuojami pasitaikę trūkumai.  

 Vykdyta gaivinimo atvejų stebėsena. 

Išnagrinėtas 391 gaivinimo atvejis. 127 pacientų gaivinimas buvo sėkmingas, o 264 – nesėkmingas 

(32,48% sėkmingų gaivinimų). Nagrinėjimo medžiaga laikoma specialiose bylose, o rezultatai – MS 

Excel lentelėje. Nagrinėjimo rezultatai bus įforminti kaip planinis auditas 2020 m. I ketvirtyje. 

 Atlikta gyventojų skundų ir pareiškimų analizė. 

Gyventojų skundų ir pareiškimų analizė už 2019 metus pateikta šios įstaigos vadovo ataskaitos 5.6 

punkte. 

 Atliekama kvietimų operatyvumo analizė. 

 Ketvirčių kvietimų operatyvumo rezultatai buvo pristatomi administracijos ir darbuotojų 

susirinkimuose. 2019 m. operatyvumo rodiklis mieste buvo 92,81%, o kaimo vietovėse – 87,05%. 

Atlikti neplaniniai auditai : 

 Dėl dispečerės E. M. veiksmų. 

 Vykdant GMPS direktoriaus 2019 m. sausio 8 d. pavedimą „Dėl neplaninio audito atlikimo“, 

atliktas neplaninis auditas dėl dispečerės E. M. 2019 m. sausio 6 d. nepriimto kvietimo ir 2019 m. sausio 

8 d. kvietimo iš Didžiasalio ambulatorijos. Neplaninio audito ataskaita pateikta 2019 m. sausio 23 d. 

Nustatyta, kad E. M. pažeidė išorinius ir vidinius teisės aktus. Dispečerei skirta tarnybinė nuobauda – 6 

mėn. nemokėti priedų ir premijų bei įspėjimas. 

 Dėl patariamųjų skambučių. 

 Vykdant GMPS direktoriaus 2019 m. vasario 27 d. pavedimą „Dėl Dispečerinės tarnybos 

darbuotojų patariamųjų skambučių neplaninio audito atlikimo“, atliktas patariamųjų skambučių  
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neplaninis auditas. Neplaninio audito ataskaita pateikta 2019 m. kovo 8 d. Nenustatyta, kad 

patariamuosius iškvietimus priimantys dispečeriai primygtinai teikia skambinantiems asmenims 

informaciją apie tikimybę susimokėti už ligoninėse pacientui teikiamas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas. 

Bendradarbiaujama su stacionarinėmis gydymo įstaigomis: 

 Gaunama informacija apie turimas laisvas vidaus ligų ir nervų ligų lovas, GMP brigadų 

atgaivintų ir į ligonines pristatytų pacientų išgyvenamumą, GMP brigadų suteiktų paslaugų 

apimtį ir kokybę, priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių ir GMP brigadų narių bendravimą. 

 Vyksta aktyvus bendradarbiavimas su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų 

Priėmimo-skubiosios pagalbos, Kardiologinės reanimacijos ir intensyvios terapijos, 

Neurologijos skyriais, dėl klasterinių pacientų, susirgusių ūmiu miokardo infarktu su ST 

segmento pakilimu ir ūminiu galvos smegenų insultu. Aptariami pasitaikantys GMP darbo  

trūkumai, imamasi jų prevencijos. Kartu analizuojami ir aptariami pacientai su grėsmingais 

ritmo ir laidumo sutrikimais. 

 Su VšĮ Respublikine Vilniaus universitetine ligonine bendraujama pagalbos teikimo sunkių 

apsinuodijimų, politraumų, neurologinės patologijos atvejais klausimais. 

 Nuolat sekama, kad ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyriai būtų informuojami apie 

atgabenamus sunkios būklės ar klasterinius pacientus. 

Keičiamasi informacija su poliklinikomis: 

 Poliklinikoms teikiama informacija apie jų pacientų pakartotinius GMP kvietimus paros 

bėgyje, nagrinėjamos pakartotinių kvietimų priežastys. 

Atliekama GMP brigadų kontrolė: 

 Vykdant VšĮ GMP stoties darbo procedūrą „Infekcijų prevencija, kontrolė, medicininių 

atliekų surinkimas ir išvežimas“, kas mėnesį tikrinamas kaip GMP automobilių sanitarinis 

rėžimas GMP automobiliuose, savalaikių dezinfekcijų atlikimas, įrašai specialiuose 

žurnaluose. Atliekama vaistų galiojimo terminų kontrolė, atliekamas medicininės įrangos 

veikimo patikrinimai, brigadų pasikeitimo ir perdavimo kitai pamanai kontrolė. 

 Kontroliuojama, kaip įgyvendinama darbo procedūra „Paciento informacija dėl sveikatos 

būklės, atsisakius nuo gydymo ar hospitalizacijos“. 

 Pasitaikantys darbo trūkumai aptariami per darbuotojų susirinkimus. 

2019 metais GMPS darbuotojams pravesti šie mokymai:  

 1. 136 GMPS slaugos specialistai dalyvavo projekte „Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių 

vaikų ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugas vaikams, specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas“, kuris įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų  
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programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-V-622 priemonę 

„Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams 

prieinamumo ir kokybės gerinimas“, kurį įgyvendina Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijų centras. 

2. Įgyvendinant minėtą projektą, GMPS slaugos specialistai dalyvavo mokymo kursuose 

„Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymai pagalbos teikimo 

staigios mirties vaikams atvejais“ (16 val. trukmės), ir mokymo kursuose „Sveikatos priežiūros 

specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymai ikistacionarinės pagalbos teikimo traumos 

atvejais vaikams prioritetai“ (24 val. trukmės). 

2019 m. organizuoti GMP darbuotojų praktiniai tarpžinybiniai mokymai: 

1. Savivaldybės lygio stalo pratybos „Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančių civilinės saugos 

sistemos subjektų veiksmai galimos avarijos Astravo AE atveju“, vykusios 2019 m. gegužės 28 d. 

Aptarti institucijų veiksmai galimos branduolinės avarijos Astravo atominėje elektrinėje. 

2. Institucinio lygio funkcinės pratybos „Medicininės-karantininės kontrolės užtikrinimas esant 

ypač pavojingos užkrečiamosios ligos įtarimui orlaivyje, nusileidusiame VĮ „Lietuvos oro uostai“ 

Vilniaus filiale“. Išbandytas ir įvertintas pratybose dalyvavusių institucijų reagavimas ir sąveika įtarus 

ypač pavojingos užkrečiamosios ligos atvejį orlaivyje. 

2019 metais pravesti mokymai visuomeniniais pagrindais: 

1. Bendradarbiaujant su Lietuvos kurčiųjų draugija organizuoti pirmos pagalbos mokymai šios 

draugijos nariams.  

2. Lietuvos automobilių Kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos organizuotame 

socialiniame– edukaciniame renginyje „Būk matomas ir saugus“ GMPS darbuotojai pravedė 

pirmosios pagalbos ir gaivinimo mokymus. 

3. Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto mokyklomis ir ikimokyklinėmis įstaigomis organizuotos 

švietėjiškos veiklos moksleiviams GMP stotyje, kurių metu vaikai buvo mokyti kaip teikti 

pirmąją pagalbą, kaip išsikviesti GMP brigadą, supažindinti su dispečerinės darbu, GMP 

automobilių komplektacija.  

4. Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto Savivaldybe, VšĮ Respublikine Vilniaus universitetine 

ligonine, VšĮ Vilniaus universitetine ligonine „Santaros klinika“, VšĮ Antakalnio poliklinika ir 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos institutu organizuota  mokslinė 

praktinė konferencija „Urgentinės situacijos ir jų valdymas infekcinių ligų ir toksikologijos 

srityje“, kurioje dalyvavo medicinos darbuotojai iš Vilniaus ir Utenos apskričių GMP tarnybų. 
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5. Bendradarbiaujant su VšĮ Respublikine Vilniaus universitetine ligonine, VšĮ Vilniaus 

universitetine ligonine „Santaros klinika“ organizuotas seminarų ciklas „Diagnostika ir 

veiksmai įtariant insultą“, kuriame dalyvavo  212 žmonių.  Buvo sudaryta – 11 grupių.  

6. Kartu su Nacionaliniu transplantacijos biuru  ir Vilniaus teritorine ligonių kasas organizuota 

švietėjiška akcija skirta savižudybių prevencijos dienai. 

7. Kartu su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba organizuoti pirmos pagalbos mokymai Žalių Ežerų 

paplūdimyje. 

8. VšĮ Centro poliklinikos, VšĮ Šeškinės poliklinikos, VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos 

darbuotojams pravesti mokymai tema „Pirmoji pagalba ir gaivinimas“. 

9. VšĮ GMP stoties darbuotojai dalyvavo taktinėse pratybose kuriuos organizavo Vilniaus PGV 

"Žmonių paieška ir gelbėjimas sugriuvusiame pastate". 

 

5.6. Skundų (prašymų) nagrinėjimas, padėkos: 

5.6.1. 2019 m. sausio 26 d. elektroniniu paštu gautas P. J. skundas dėl į įvykio vietą atvykusios 

mediko nemandagaus ir užgaulaus kalbėjimo su kvietėju. Skundo priežastis - bloga komunikacija. Skundas 

pasitvirtino. Darbuotojas pripažino netinkamą savo elgesį, jis buvo įspėta dėl GMPS elgesio kodekso 

pažeidimo žodžiu, atsiprašyta pareiškėjo. 

5.6.2. 2019 m. vasario 27 d. gautas raštiškas skundas R. K., gyvenančio adresu V. Pietario g. 8-

99, Vilnius. Pareiškėjas teigė, kad 2019 m. vasario 23 d. jam patyrus kojos piršto traumą atvykusi GMP 

brigada pagalbos nesuteikė. Skundo priežastis - konfliktiškas pacientas, piktnaudžiaujantis alkoholiu. 

Nuolat skundžia policiją ir GMP. 

Skundas nepasitvirtino. Išnagrinėjus darbuotojų paaiškinimus ir GMP kvietimų korteles, 

nustatyta, kad pacientas buvo apžiūrėtas, dezinfekuotas ir sutvarstytas jo kojos pirštas. Darbuotojų 

veiksmuose nusižengimai nenustatyti. 

 5.6.3. 2019 m. balandžio 14 d. gautas raštiškas  pareiškimas A. V., gyvenančios adresu Liepų g. 

16, Linkmenų k. Ignalinos r. Pareiškėja teigė, kad 2019 m. kovo 14 d. atsiradus intensyviam skausmui 

krūtinėje bei pilve ir staiga mirus jos vyrui R. V. Skundo priežastis – staigi ir netikėta paciento mirtis. 

Skundas nepasitvirtino .GMP brigada nesuteikė reikiamos skubiosios medicinos pagalbos, į paciento 

buvimo vietą atvyko be defibriliatoriaus/monitoriaus. 

 Atvejį ištyrė GMPS direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Išnagrinėjus pareiškimą, dispečerio 

pokalbio garso įrašą, kvietimo kortelę, darbuotojų paaiškinimus ir defibriliatoriaus/monitoriaus 

duomenis nustatyta, kad GMP brigada paciento gaivinimą atliko pagal Suaugusio žmogaus gaivinimo 

standartą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d.  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/nekasdienes-pratybos-gelbetojai-is-sugriuvusio-pastato-trauke-sunkiai-suzeistus-nukentejusiuosius-56-1173230#_
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/nekasdienes-pratybos-gelbetojai-is-sugriuvusio-pastato-trauke-sunkiai-suzeistus-nukentejusiuosius-56-1173230#_
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įsakymu Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“. Pacientas buvo gaivinamas 56 minutes. 

Atkurti jo kraujotaką ir kvėpavimą nepavyko. Atsiradus biologinės mirties požymiams – stazinėms 

lavondėmėms paciento kūno apatinėse dalyse ir konstatavus mirtį, gaivinimas buvo nutrauktas. 

 Defibriliatorius/monitorius į paciento buvimo vietą buvo skubiai atneštas pacientą ištikus 

klinikinei mirčiai, kuri įvyko brigadai atvykus. Kviečiant GMP ir brigadai vykstant į įvykio vietą 

pacientas buvo sąmoningas.  

 Pažymėtina: 

 a) pacientui skausmas krūtinėje buvo atsiradęs prieš kelias valandas tą pačią dieną, tačiau GMP 

nebuvo kviečiama; 

 b) per šį įvykį brigados vadovė patyrė didelį stresą, ir po jo savo noru nutraukė darbo sutartį.  

 Pareiškėjai buvo pateiktas atsakymas raštu. 

 5.6.4. 2019 m. balandžio 26 d. gautas vardą ir pavardę nepasakiusios gyventojos, gyvenančios 

adresu A. P. Kavoliuko 19-69, Vilnius. Pilietė skundėsi, kad 2019 m. balandžio 24 d. pas ją atvyko GMP  

brigada, kurios ji nekvietė, ir įvyko konfliktas su medike (brigada atvyko klaidingu adresu). Skundo 

priežastis – bloga komunikacija. Skundas pasitvirtino. 

 Skundas ištirtas GMPS direktoriaus pavedimu. Išnagrinėjus dispečerio pokalbio garso įrašą, 

kvietimo kortelę ir brigados narių paaiškinimus, nustatyta: 

 a) Priimdamas kvietimą, dispečeris netyčia įrašė neteisingą namo numerį, vietoj kompiuterio 

skaičių klaviatūros klavišo „6“ paspaudė klavišą „9“. Todėl brigados kompiuteriuose vietoj teisingo 

adreso A. P. Kavoliuko 16-69 atsirado neteisingas adresas A. P. Kavoliuko 19-69, kuriuo brigada iš 

pradžių ir nuvyko. 

 b) Brigados nariai neigia, kad tarp jų ir pareiškėjos įvyko rimtas konfliktas. Vairuotojas teigė, 

kad pareiškėjos buvo atsiprašyta už sutrukdymą. Medikė prisipažino, kad užuot tik atsiprašius buvo 

pasakiusi pareiškėjai, kad ji turbūt turi priešų, kurie organizavo GMP iškvietimą į jos butą. 

 c) Atvykusi neteisingu adresu, brigada iki nuvykimo teisingu adresu sugaišo tik tris minutes. Dėl 

šio nežymaus vėlavimo neigiamų padarinių pacientei nebuvo, ji nuvežta į ligoninę. 

 Prieita išvados, kad nesklandumai kilo dėl dispečerio techninės klaidos. Konfliktą galėjo 

išprovokuoti GMP brigados vadovės pasakyti žodžiai apie tariamus pareiškėjos priešus. Dispečeris ir 

brigados vadovė buvo įspėti, kad klaidoms pasikartojus gali būti taikomos tarnybinės nuobaudos. 

Pareiškėjos atsiprašyta telefonu. Gauti atsakymą raštu ji nepageidavo. 

 5.6.5. 2019 m. spalio 8 d. gautas Sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų valdymo ir 

asmenų priėmimo skyriaus persiųstas R. N., gyvenančio adresu Justiniškių g. 29-14 Vilnius, kreipimąsi. 

Pareiškėjas teigė, kad 2019 m. spalio 7 d. kvietė GMP savo 7 metų dukteriai, kuriai sutino veidas. R. N. 

nuomone, GMP dispečeris uždavė netinkamus klausimus: klausė ne apie pacientės būklę, o apie įvykio  
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vietos adresą, laiptinės kodą. Skundo priežastis – susijaudinęs pagalbos kvietėjas. Skundas 

nepasitvirtino. Pareiškėjas prašė ištirti šį atvejį ir pranešti, kokie teisės aktai reglamentuoja GMP 

dispečerių veiklą. 

 Išnagrinėjus kreipimąsi ir dispečerio paaiškinimą bei pokalbio garso įrašą nustatyta, kad 

dispečeris dispečerinių veiklą reglamentuojančius teisės aktus nepažeidė. Dispečeris kalbėjo mandagiai, 

dalykiškai ir aiškiai, nepakėlė tono. Pas R. N. dukterį buvo išsiųsta GMP brigada, kuri į įvykio vietą 

atvyko laiku ir nuvežė pacientę į ligoninę. 

Į R. N. kreipimąsi buvo atsakyta elektroniniu laišku. Pareiškėjas buvo informuotas apie 

dispečerinių veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Jam paaiškinta, kad informacija apie įvykio, kur 

kviečiama GMP, vietą dispečerio elektroninėje kortelėje įvedama iki paciento informacijos ir kvietimo 

priežasties dėl to, kad neatmestina tikimybė, jog kvietėjo pokalbis su dispečeriu gali nutrukti (pvz., dėl 

telefono ryšio sutrikimo, kvietėjui netekus sąmonės). Jei būtų pirma surinkta informacija apie paciento 

negalavimą, nutrūkus ryšiui galėtų likti nežinoma vieta, kur GMP brigada turi nuvykti, ir egzistuotų 

rizika, kad pagalba pacientui nebus suteikta. Pabrėžta, kad kitų GMP paslaugas teikiančių įstaigų 

dispečeriai klausimus užduoda ta pačia eilės tvarka. 

5.6.6. 2019 m. spalio 25 d. gautas Sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų valdymo ir 

asmenų priėmimo skyriaus ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus 

persiųstas V. M., gyvenančios adresu Statybininkų g. 4-20 Vilnius, 2019 m. spalio 21 d. skundas raštu. 

Pareiškėja teigia, kad 2019 m. spalio 21 d. jos kvietimu atvykusios GMP brigados vadovė elgėsi 

arogantiškai, pacientę neapžiūrėjo, neišmatavo kraujospūdį, neužregistravo elektrokardiogramos (toliau 

 – EKG), nepasakė, kokius vaistus suleido. Skundo priežastis – bloga komunikacija. Skundas 

nepasitvirtino. 

Išnagrinėjus skundą, brigados narių paaiškinimus ir kvietimo kortelę, nustatyta, kad GMP 

brigados vadovė išklausė pacientės nusiskundimus, paklausė apie lėtines ligas, atliko apžiūrą: išmatavo 

kraujospūdį ir pulsą, kvėpavimo dažnį, kraujo įsotinimą deguonimi, įvertino kraujotaką ir kvėpavimą, 

apžiūrėjo kojas ir pilvą. V. M. nesiskundė lėtiniu kojų ir pilvo skausmu, nebuvo ūmaus širdies-

kraujagyslių sistemos susirgimo požymių. Todėl nebuvo būtina registruoti jos EKG. Nebuvo indikacijų 

skirti pacientei kraujospūdį mažinančių vaistų injekcijas (AKS buvo 140/75 mm Hg). Nebuvo indikacijų 

skirti raminamųjų vaistų injekcijos, kurios reikalavo (traukulių ar didelio sujaudinimo). Dėl kojų lėtinio 

skausmo skirta ketoprofeno injekcija į raumenis. 

Prieita išvados, kad GMP paslauga pacientei buvo suteikta tinkamai. Konstatuota, kad per 

laikotarpį nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2019 m. spalio 21 d. V. M. GMP kvietė 37 kartus. GMPS atsakyme 

raštu pareiškėjai rekomenduota daugiau bendradarbiauti su savo šeimos gydytoju, kurio kompetencija –  
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skirti efektyvų ilgalaikį lėtinių negalavimų gydymą. Išreikštas apgailestavimas, kad pacientė liko 

nepatenkinta GMP brigados vadovės elgesiu. 

 5.6.7. 2019 m. lapkričio 20 d. gautas UAB „Panorama LT“ direktorės B. K. raštas. Jame teigiama, 

kad 2019 m. lapkričio 14 d., kai šalia PLC „Panorama“ (adresas Saltoniškių g. 9, Vilnius) buvo rastas 

sprogmuo ir vykdyta žmonių evakuacija, nedalyvavo GMP. Skundo priežastis – pareiškėjas nesurinko 

informacijos apie įvykį. Skundas nepasitvirtino. 

Išnagrinėjus dispečerio pokalbio garso įrašus ir kvietimų korteles, nustatyta, kad 2019 m. 

lapkričio 14 d. 22:24 val. viešojoje įstaigoje Greitosios medicinos pagalbos stotyje (toliau – GMPS) per 

Bendrąjį pagalbos centrą (toliau – BPC) buvo gautas kvietimas adresu Ukmergės g. 126, Vilnius. 

Kvietimo priežastis – ekstremali situacija. BPC perduotoje kvietimo kortelėje buvo nurodyta, Stumbrų 

gatvės rajone įvestas planas „Skydas“. 

 Kvietimo kortelėje nurodytu adresu buvo nedelsiant išsiųsta greitosios medicinos pagalbos 

(toliau – GMP) brigada, kuri vyko su garsiniais ir šviesos signalais, ir į įvykio vietą atvyko 22:34 min.  

 (brigados operatyvumas geras). GMP brigada vykdė operacijos vadovo nurodymus, ir šalia Prekybos ir 

laisvalaikio centro „Panorama“ (toliau – PLC „Panorama“) esančioje statybų aikštelėje, kurioje buvo  

rastas nesprogęs sprogmuo, budėjo iki 2019 m. lapkričio 15 d. 02:54 val. Atsakyme pareiškėjai nurodyta, 

kad GMPS nesutinka su nuomone, jog GMP nedalyvavo vykdant evakuaciją. 

 5.6.8. 2019 m. gruodžio 11 d. elektroniniu paštu gautas V. S. skundas dėl GMP paslaugos teikimo 

jos mažamečiam sūnui, kuris karščiavo. Pareiškėjos teigimu, medikas neįvertino paciento būklę, 

neturėjo mentelės ryklei apžiūrėti. 

 Išnagrinėjus GMP brigados vadovo paaiškinimą ir kvietimo kortelę nustatyta, kad pacientas buvo 

apžiūrėtas. Buvo išmatuotas pulsas ir kraujo įsotinimas deguonimi, arterinis kraujospūdis, temperatūra. 

Įvertinta neurologinė būklė, kraujotaka ir kvėpavimas. Apžiūrėta burnos ertmė ir gerklė.  

Vengiant sukelti pacientui vėmimo refleksą, mentelė gerklės apžiūrai nebuvo naudojama. Buvo 

pasiūlyta pacientui vykti į ligoninę greitosios medicinos pagalbos automobiliu, tačiau V. S. to atsisakė. 

 Elektroniniu paštu išsiųstame atsakyme pareiškėjai išreikštas apgailestavimas ir išdėstyta 

nuomonė, kad konflikto atsiradimui galėjo turėti įtakos ir jos susijaudinimas sūnui susirgus. 

 Brigados vadovui rekomenduota vengti veiksmų, galinčių sukelti susijaudinusių pacientų 

artimųjų nepasitenkinimą. 

  2019 metais gauta 50 padėkų. Dažniausiai gyventojai dėkojo už GMP brigadų narių 

profesionalumą (paminėtas 45 padėkose), gerą bendravimą (paminėtas 28 kartus) ir operatyvumą 

(paminėtas 27 kartus). 16 padėkų nurodytas brigadų narių rūpestingumas. Atjauta paminėta 6 kartus,  
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paslaugumas ir atsidavimas darbui – po 4 kartus, atsakingumas – 2 kartus, atidumas, sąžiningumas ir 

kantrybė – po 1 kartą. Dvejose padėkose dėkojama Dispečerinės tarnybos darbuotojams. 

 
Skundai (prašymai) Ataskaitiniai metai Praėjusieji metai 

 Abs. sk. 100-tui pacientų Abs. sk. 100-tui pacientų 

Iš viso 

Iš jų: 
8 0,0057 5 0,0041 

Pacientų 8 0,0057 5 0,0041 

Darbuotojų     

Pasitvirtino 2 0,0014 2 0,0016 

Iš dalies pasitvirtino     

Nepasitvirtino 6 0,0043 3 0,0024 

 

Vilniaus TLK nustatyti atvejai dėl 

neteisėtai apmokestintų 

paslaugų* 

Ataskaitiniai metai Praėjusieji metai 

 Abs. sk. 100-tui pacientų Abs. sk. 100-tui pacientų 

Iš viso - - - - 

* - kai pacientai su skundais (prašymais) kreipiasi į Vilniaus TLK 

 

Pacientų padėkos Ataskaitiniai metai Praėjusieji metai 

 Abs. sk. 100-tui 

pacientų 

Abs. sk. 100-tui pacientų 

Iš viso 50 0,035 96 0,079 

 

5.7. Pacientų ir darbuotojų apklausos ir jų išvados:  

Telefoninės pacientų ar GMP jiems kvietusių asmenų apklausos buvo atliekamos atsitiktinai 

parenkant kiekvieną mėnesį po 25 iškvietimus. 2019 m. apklausta 300 pacientų ar GMP jiems kvietusių 

asmenų. Vertinimo balai nuo 1 iki 5. Apklausos metu  buvo užduodami šie klausimai:  

1. Kaip vertinate GMP dispečerio darbą?  

Labai gerai ir gerai – 281 (93,67%), labai gerai -216 (72,0%), gerai - 65 (21,67%), patenkinamai -19 

(6,33%) 

2. Kaip vertinate GMP brigados darbuotojų darbą?  

Labai gerai ir gerai – 287 (95,67%), labai gerai -212 (70,67%), gerai - 75 (25,0%), patenkinamai -12 

(4%), blogai -1 (0,33%) 

3. Ar GMP brigados darbuotojai nesudarė prielaidos, kad reikia susimokėti už suteiktas paslaugas? 

100% atsakė, kad nesudarė. 

2. Atliekant pastovią kiekvieno sąmoningo paciento, kuris neatsisako pasirašyti GMP kortelėje.  

Apklausos duomenis GMP darbuotojai žymi planšetiniuose kompiuteriuose „saulute“ patvirtinant 

paciento parašu. Vertinimo balai nuo 1 iki 5. Apklausa vykdoma  užduodant klausimą: 

Ar patenkinti GMP dispečerinės tarnybos darbuotojų darbu? 

96% įvertinta 5 balais 
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5.8. Per ataskaitinius metus įstaigoje įvykę pasikeitimai (pertvarkymai, reorganizavimai, 

struktūros pakitimai ir kt.), kaip tai atsiliepia įstaigos veiklai ir finansiniam rezultatui. 

 

Siekiant optimizuoti VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties darbą, tinkamai paskirstyti pareigas ir 

atsakomybes tarp darbuotojų, išvengti funkcijų dubliavimo 2019 metais buvo naujai patvirtinti struktūra,  

valdymo struktūra ir pareigybių (etatų) sąrašas.  

5.9. GMPS tikrinusių institucijų pateiktų išvadų bei pasiūlymų apibendrinimas. 

5.9.1. 2019 metais nepriklausomo audito firma atliko 2018 m. metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio auditą.  

Atlikto patikrinimo rezultatas:  Finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai 

pateikia GMPS 2018-12-31 finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus  

ir pinigų srautus, vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą 

ir finansinių ataskaitų sudarymą ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.  

5.9.2. 2019 m. gegužės 28 d. – birželio 3 d. Vilniaus teritorinės ligonių kasos Kontrolės skyriaus 

vyriausieji specialistai atliko VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – GMPS) planinį 

tikrinimą. Buvo patikrinta keturiasdešimčiai atrinktų pacientų nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m.  

gruodžio 31 d. suteiktų greitosios medicinos pagalbos paslaugų – pacientų pervežimo paslaugų dėl 

ūminio miokardo infarkto, kai yra ST segmento pakilimas, į perkutaninės koronarinės intervencijos 

paslaugas teikiančias ir jų teikimą organizuojančias ligonines arba dėl ūminio galvos smegenų insulto į 

intervencinės radiologijos paslaugas ir jų teikimą organizuojančius insulto gydymo centrus – teikimo 

atitiktis nustatytiems reikalavimams ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto lėšomis pagrįstumas, medicininių dokumentų pildymo kokybė. 

Trisdešimt devyniais (39) atvejais paslaugos suteiktos dėl pacientų pervežimo į specializuotus 

gydymo centrus ir visais nurodytais atvejais GMP brigados nuvažiavo daugiau nei 50 km. 

GMPS nepagrįstai pateikė Vilniaus TLK apmokėti pacientei G. M., gim. 1938 m. gegužės 22 d., 

suteiktos paciento pervežimo (išskyrus pervežimus iš ASPĮ) į PKI centrus dėl ūminio miokardo infarkto, 

kai yra ST segmento pakilimas arba į insulto gydymo centrus dėl ūminio galvos smegenų insulto, kai 

GMP brigada iki PKI centro arba insulto gydymo centro nuvažiuoja daugiau nei 50 km, paslaugos 

išlaidas, nes pacientei buvo įtartas smegenų infarktas dėl priešsmegeninių arterijų trombozės (TLK-10-

AM kodas I63.0), tačiau GMP kvietimo kortelėje nurodyta, kad pacientė transportuota į VšĮ Švenčionių 

rajono ligoninę.  

Atlikto patikrinimo rezultatas:  GMPS pažeidė Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo 

ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131, 14 punkto – GMP paslaugų, už kurias mokamas 

skatinamasis priedas, sąrašo trečiosios eilutės reikalavimus, pagal kuriuos skatinamasis priedas  
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mokamas, kai suteikiama paciento pervežimo (išskyrus pervežimus iš ASPĮ) į PKI centrus arba į insulto 

gydymo centrus, kai GMP brigada ik PKI centro arba insulto gydymo centro nuvažiuoja daugiau nei 50 

km, paslauga. Pateikta apmokėti paslaugos išlaidų suma – 40,59 balo. 

GMPS padarytą pažeidimą bei darbuotojo klaidą pripažino ir minėtą paslaugų išlaidų sumą 

grąžino. Siekiant užkirsti kelią klaidos pasikartojimui, sustiprinta GMP paslaugų išlaidų teikimo 

Vilniaus TLK pagrįstumo kontrolė. Kvietimų, už kuriuos mokamas skatinamasis priedas, atrankos 

pagrįstumą iki pateikimo Vilniaus TLK patikrina Dispečerinės tarnybos vadovas arba jo funkcijas 

laikinai vykdantis darbuotojas.   

5.10. Siūlymai dėl prioritetinių paslaugų nustatymo sekantiems metams. 

1. Tobulinti vidaus medicininio audito veiklą. Gerinti GMP brigadų  ir dispečerinės tarnybos 

darbuotojų  paslaugų teikimo ir pacientų aptarnavimo kokybę. Įgyvendinant Minimalių asmens  

sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-1296 redakcija), įsteigti įstaigoje vidaus medicininio 

audito padalinį.   

2. Darbuotojų darbo apmokėjimo strategijos tobulinimas. Vykdyti GMP darbuotojų darbo 

užmokesčio didinimo politiką  

3. Vadybos procesų tobulinimas įstaigoje.  

  5.11. GMPS ateities planai ir kaip tai atsilieps įstaigos veiklai ir finansiniam rezultatui. 

1. Tobulinti darbuotojų skatinamosios sistemos reglamentavimą, skaidrinti darbuotojų vertinimo 

rodiklį. 

2.  Siekti, kad darbo užmokesčio sąnaudos sudarytų ne mažiau kaip 80% nuo gaunamų PSDF 

pajamų. 

3. Užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir skirti 0,25-0,5% lėšų nuo PSDF gaunamų pajamų. 

4. Plėtoti kvalifikacijos tobulinimo veiklą. Stiprinti metodinį darbą ir mokymo procesus. 

Organizuoti  mokymus su atskirų medicinos sričių specialistais.  

5. Organizuoti darbuotojų mokymus pagal 40 val. tobulinimo programą „GMP brigadų personalo 

veiksmai kritinės būklės atveju“.  

6. Organizuoti praktinių įgūdžių tobulinimas  įrengtoje klasėje ir darbuotojų pasiruošimo lygio 

patikrinimą. 

7. Organizuoti GMP dispečerinės darbuotojų tikslinius mokymus. 
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8. Siekiant gerinti iškvietimų aptarnavimo operatyvumą ir kokybę, tęsti GMP pastočių išdėstymo 

optimizavimą Vilniaus mieste. 

9. Siekti operatyvumo rodiklio ne žemesnio kaip 91%. 

10. Tęsti GMP automobilių parko ir medicininės įrangos atnaujinimą, atsižvelgiant į SAM 

rekomendacijas ir reikalavimus. 

11. Tobulinti GMP dispečerinės dispečerių ir pajėgų valdytojų darbą, gerinti darbo sąlygas ir 

aptarnavimo kokybę. 

12. Siekti gerinti kokybės vadybos sistemą. Rengti procesų tvarkos aprašus. Tobulinti esamą 

informacinę sistemą.  

13. Plėtoti bendradarbiavimą su sveikatos priežiūros įstaigomis siekiant gerinti gydymo įstaigų 

teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų aspektus ir kokybę. 

14. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis, dalyvauti bendrose projektuose siekiant  bendro 

rezultato – sveikesnės visuomenės. 

 

 

 

 

Direktorius       Zdislavas Skvarciany
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