
   
SPECIALŪS REIKALAVIMAI GYDYTOJO-KONSULTANTO PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI  

 

1. Gydytojo konsultanto išsilavinimas – turi turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį (magistro 

ar jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio) biomedicinos mokslų studijų srities medicinos studijų krypties 

išsilavinimą.  

2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją (medicinos gydytojo, gydytojo anesteziologo 

reanimatologo, gydytojo chirurgo, gydytojo kardiologo, gydytojo neurologo, gydytojo psichiatro, šeimos 

gydytojo, vidaus ligų gydytojo ir vaikų ligų gydytojo) verstis medicinos praktika pagal atitinkamą profesinę 

kvalifikaciją. 

3. Mokėti: 

3.1. valstybinę kalbą pagal antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jeigu taikoma) ir 

bent vieną šnekamąją  užsienio kalbą (rusų, anglų ir t.t.); 

3.2. naudotis kompiuteriu bei kompiuterinėmis programomis reikalingomis darbui GMP 

dispečerinėje; 

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

3.4. naudotis IP telefonijos ir radijo ryšio priemonėmis; 

3.5. greitai orientuotis esant ekstremalioms situacijoms; 

3.6. valdyti emocijas; 

4. Gebėti: 

4.1. dirbti komandoje; 

4.2. dirbti esant stresinėms situacijoms ir tinkamai jas valdyti; 

4.3 paskirstyti kvietimus budinčioms brigadoms pagal kvietimų paskirtį ir brigadų 

dislokaciją; 

4.4. su kviečiančiuoju kalbėti aiškiai, nesivelti į konfliktus. 

5. Žinoti:  

5.1. pagrindinių vaistų veikimą; 

5.2. GMP darbuotojo taktiką,teikiant medicinos pagalbą  infekuotam ligoniui; 

5.3. GMP brigadų išdėstymą; 

5.4. Lietuvos miestų, miestelių ir kaimo vietovių išdėstymą;  

 5.5. aptarnaujamų miestų ir miestelių gatvių išdėstymą; 

5.6. ligonių hospitalizacijos tvarką; 

5.7. gydymo įstaigų dislokaciją ir stoties aptarnaujamų rajonų išdėstymo schemą; 

6. Žinoti ir savo darbe vadovautis Dispečerinės tarnybos darbo tvarkos aprašu, įstaigos darbo 

procedūromis, šiuo  pareigybės aprašymu, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų elgesio kodeksu, LR 

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

įsakymais ir kitomis instrukcijomis darbo klausimais. 

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

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

kviečiančiuoju ar GMP brigados nariu, nutraukti jį užuomazgoje ir apie tai informuoti Dispečerinės tarnybos 

vadovą, o jam nesant – jį pavaduojantį asmenį arba direktoriaus pavaduotoją. 

9.  Dalyvauti  organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose. 

 

GYDYTOJO- KONSULTANTO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

1. Vadovaudamasis Dispečerinės tarnybos darbo tvarkos aprašu priima konsultacijas-kvietimus; 

2. Konsultuoja pacientus, pažangaus ir pradinio gyvybės palaikymo brigadų darbuotojus, 

dispečerius telefonu arba radijo ryšio priemonėmis, 

3. Priimtą konsultaciją, informaciją arba kvietimą suveda į kompiuterinę sistemą kortelės 

skaitmeninę forma Nr. 110/a, kvietimą  nedelsiant perduoda GMP pajėgų valdytojui; 

4. Telefonu konsultuoja, kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą gyvybei pavojingų būklių, 

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

6. Esant gamybiniam būtinumui, dispečerinės tarnybos vadovo, pamainos vadovo nurodymu, 

gydytojas konsultantas vyksta į kvietimą savarankiškai ar su brigada, kurią reikia sustiprinti, ir tuomet 

vadovaujasi Išvažiuojamųjų brigadų tarnybos pradinio gyvybės palaikymo brigadoje dirbančio gydytojo 

(BLS gydytojo) pareigybės aprašymu. 

7. Esant gamybiniam būtinumui, Dispečerinės tarnybos vadovo arba jį pavaduojančio darbuotojo 

nurodymu gydytojas konsultantas privalo vykdyti GMP pajėgų valdytojo funkcijas. 

    

 


