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VŠį Šiaulių greitosios medicinos pagalbos (Šiaulių GMP) stotis sėkmingai perėmė visos 
Šiaulių apskrities greitosios pajėgų valdymą. Šią savaitę centralizuotoje stoties  
dispečerinėje baigta  diegti standartizuota kompiuteriu valdoma kvietimo priėmimo ir  
greitosios medicinos pagalbos pajėgų valdymo  sistema.  
 
 
Perėmė apskrities rajonus  
 
Iki praėjusių metų Šiaulių  GMP stotis  aptarnavo  per 126 tūkst. Šiaulių miesto ir beveik 
18 tūkst. kaimo gyventojų. Nuo praėjusių metų vasario 1 dienos Šiaulių GMP stotis 
sėkmingai  perėmė trijų Šiaulių apskrities rajonų – Pakruojo, Kelmės ir  Šiaulių rajono - 
greitosios pajėgų valdymą. Pasak Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties 
vyriausiosios gydytojos  Eugenijos Kukaitienės,  rajonų pajėgų valdymo perėmimas 
vyko sklandžiai ir geranoriškai.  
„Pasiėmiau  pavaduotojus,  teritorinės ligonių kasos  direktorių, važiavome  į vietą, 
apžiūrėjome jų pajėgas, susipažinome, kaip jie dirba. Visos stotys  labai mielai priėmė, 
sukvietė darbuotojų susirinkimus. Jiems išaiškinome, kaip dirbsime toliau, atsakėme į 
visus klausimus. Ir visos stotys  labai gražiai atidavė dispečerines“,- pasakoja 
E.Kukaitienė.   
   Perimtos GMP  stotys iš pradžių  buvo valdomos mobiliaisiais telefonais.  
E.Kukaitienė dėkoja  Vilniaus GMP stoties direktoriui Tadeušui Rodz, kuris patarė 
įsigyti būtent šias ryšio priemones. Pasirodo, mobilusis ryšis - tinkama greitosios pajėgų 
valdymo priemonė. Ryšys visiškai nestrigo ir jokių problemų nekilo.  
     Visiems   perimtų rajonų dispečeriams  pasiūlyta  ateiti dirbti į Šiaulių GMP stoties 
centralizuotą  dispečerinę. Dispečeriai mielai sutiko, nes Šiauliuose atlyginimai buvo 
žymiai didesni, nei jie uždirbdavo rajonuose. Visi  norintys buvo įdarbinti.  Dispečeriai 
įprato važinėti, išmoko dirbti ir yra patenkinti.  
     Kiekvieną  dieną perimtus rajonus valdantys  dispečeriai atsiskaitydavo už darbą, ar 
buvo ypatingų  įvykių, vėlavimų ar kitų nesklandumų. Teritorinei ligonių kasai būdavo 
nuolat pateikiamos suvestinės apie iškvietimų skaičių, brigadų apkrovimą, į  kurias 
ligonines dažniausiai  vežami ligoniai.  
  Apskrities greitųjų medikai buvo labai supratingi. Nebent iš pradžių kai  kurie greitųjų 
darbuotojai nenorėdavo sutikti  su dispečerio nurodymu – esą ne jo eilė  važiuoti. 
Didesnių nesusipratimų nekilo.  
       Po trijų mėnesių sėkmingo  darbo perimtas dar  trijų  rajonų  – Akmenės, Joniškio ir 
Radviliškio – greitosios pajėgų valdymas. Šiaulių GMP stoties centralizuota dispečerinė 
ėmė valdyti visos buvusios Šiaulių apskrities greitosios pajėgas. Dabar  įstaiga 
aptarnauja  294 tūkst. gyventojų.  



   Su visomis rajonų GMP  stotimis pasirašytos trišalės sutartys, iš rajonų  buvo pervesti 
dispečerinių išlaikymui skirti pinigai. Rajonų GMP stotys dėl to finansiškai laimėjo: 
dispečerinių išlaikymui skiriamas nedidelis finansavimas,  jo  neužtenka net dispečerių  
atlyginimams. Dabar stotims nebereikia iš bendro įstaigos biudžeto mokėti dispečeriams 
ir išlaikyti jų darbo vietas, o finansavimas liko toks  pat.  
      Įstaiga pasiruošė apskrities valdymui,  įrengė  naują dispečerinę. Pradėjo dirbti 3 
dispečeriai -  viena dispečerė priiminėjo skambučius iš Šiaulių miesto, dar dvi – iš 
rajonų.   
     Šiaulių GMP stotis visų perimtų   rajonų GMP stotims nupirko  mobiliuosius  
telefonus ir moka už juos abonentinį mokestį. Stotys tik pačios savo  automobiliuose 
įsirengė palydovinį ryšį.  
     Nors visada naujovės yra sunkiai priimamos,  Olandijos,  Švedijos,  Anglijos, 
Prancūzijos, Čekijos,  Estijos, Latvijos centralizuotas GMP dispečerines aplankiusi 
E.Kukaitienė įsitikinusi, jog dispečerinių centralizacija – vienintelis teisingas kelias. 
Turint dabartines ryšio priemones, neekonomiška, neefektyvu ir tiesiog nenormalu  
laikyti  tiek  daug dispečerinių, todėl GMP tarnyba neišvengiamai turėjo keistis.   
     Pasak E.Kukaitienės, ėmus valdyti kitus tris rajonus, didesnių nesklandumų nebuvo.  
Nebent iš pradžių buvo sunkiau priprasti prijungtų rajonų gyventojams. Kaimo žmonės 
galvodavo, kad skambina į savo rajono dispečerinę ir pasakydavo tik pavardę, 
manydami, kad dispečerė žinos adresą.  
   Ir dabar su valdomų stočių kolektyvais draugiškai bendraujama, darbuotojai 
periodiškai kviečiami į  susirinkimus, daug padeda teritorinė ligonių kasa.  
    Devynių mėnesių darbo analizė parodė, kad rajonuose – skirtinga situacija. 
Pavyzdžiui, labai daug iškvietimų Kuršėnuose, lyginant su Joniškiu, Kelme ar Pakruoju. 
Kuršėnų brigados daug ligonių veža į Šiaulius.  Kuršėnuose per gripo epidemiją dviem 
brigadoms tekdavo po 60 ir daugiau  iškvietimų per parą. GMP stočiai dar priklauso 
aplinkiniai miesteliai – Daugėliai, Gruzdžiai, Šakyna,  o dirba  tik dvi brigados, tik 
savaitgaliais dienos metu - trys.  
Uždarius Pakruojo ligoninės skyrius, iš Pakruojo rajono daug ligonių vežama  į Joniškį, 
Šiaulius, Radviliškį. Brigados dirba gerai, bet jų  turėtų būti daugiau. Pakruojo rajonas 
didelis ir nors gyventojų yra mažai, dvi brigados ne visada suspėja, pasitaiko vėlavimų. 
„Dėl šių  dviejų rajonų visada  būna neramu. Bet mes negalime daryti jokios įtakos,  
galime tik paprašyti padidinti  brigadų skaičių, bet rajonų stotys skundžiasi, jog trūksta 
lėšų“,- sako vyr. gydytoja.  
   Kituose Šiaulių apskrities  rajonuose iškvietimų skaičius prilygsta šalies vidurkiui. Dėl 
didelio darbo krūvio dispečeriai  dirba po 12 valandų. 
Baigiantis gripo epidemijai iškvietimų skaičius sumažėjo.  
   Esant skubiam atvejui Šiaulių GMP brigados vyksta padėti rajonams arba kviečiamas 
kito rajono arčiausiai esantis automobilis.   
       Rajonų GMP stočių juridinis statusas nepasikeitė, bet ateityje jos  galėtų tapti  
Šiaulių GMP stoties filialais. Tam reikia savivaldybių tarybų sutikimo.  



   Jei pageidautų, prie Šiaulių GMP stoties dispečerinės  galėtų prisijungti ir Telšių 
apskritis. Tai būtų logiškas sprendimas, kadangi buvusios Telšių apskrities rajonai 
priklauso tai pačiai Šiaulių teritorinei ligonių kasai. Įstaiga pasirengusi valdyti ir Telšių 
apskritį, tik reikėtų įrengti dar vieno dispečerio darbo vietą.  
 
 
Modernizavo pajėgų valdymą   
 
Praėjusią savaitę Šiaulių GMP stotyje buvo tikras darbų įkarštis.  
Baigta diegti moderni integruota kompiuteriu valdoma greitosios pajėgų valdymo 
sistema – standartizuotas  kvietimo registravimo protokolo algoritmas  ir GMP brigadų 
valdymo sistema. Programuotojai plušo iki vėlyvo vakaro, į kompiuterį įvedinėjo rajonų 
duomenis, derino paskutines detales.  Tokia pat pajėgų valdymo sistema iki šiol buvo tik 
Vilniuje ir Kaune, o skambučio valdymo algoritmas – tik Kaune. Naująją sistemą įdiegė 
UAB „Dekbera“, padėjo Kauno miesto GMP stoties kompiuterių specialistai.  
     Dabar Šiaulių GMP stoties dispečeris registruodamas kvietimą naudojasi 
kompiuteriniu algoritmu, kuris nurodo tam tikrus standartizuotus klausimus, siekiant 
kuo tiksliau išsiaiškinti įvykio vietos adresą, paciento būklę, nustatyti, kokios apimties 
reikalinga pagalba. Sistema, vertindama paciento atsakymus į pateiktus klausimus, 
leidžia efektyviai išsiaiškinti nukentėjusiojo būklę, parinkti tinkamą arčiausiai įvykio 
vietos esančią brigadą, o kritiniu atveju – teikti patarimus skambinančiajam,  kaip turi 
elgtis pacientas ar šalia jo esantis žmogus, kol atvyks GMP stoties medikai. Algoritmų 
klausimai dispečeriui  yra tarsi vedlys, kuris atsižvelgdamas į fiksuojamą paciento būklę,  
sufleruoja kitą klausimą. Sistema naudinga tiek skambinančiajam, tiek nukentėjusiajam. 
Ji standartizuoja visų kvietimų registravimą, nepalikdama vietos dispečerio 
interpretacijai. Dispečeris nepriklausomai nuo nuovargio, žinojimo ir patirties pagal 
protokolą gali suteikti vienodos kompetencijos ir kokybės paslaugą. Taip pašalinama 
rizika suklysti. 
   Skambučio algoritmas pasiteisino jau nuo  pirmų dienų.  Gautas iškvietimas, kad  
mėlynuoja penkių dienų kūdikis. Kol brigada vyko, dispečeris tėvams patarinėjo, kaip 
elgtis, ir kūdikis  buvo išgelbėtas. 
    Tiesa, žmonės dar nėra įpratę prie naujos sistemos, pasiūlius nepadėti ragelio, dažnai 
nenori klausyti ir  ragina greičiau važiuoti.  
      Kita sistemos dalis - pajėgų valdymas -  apima GMP brigadų stebėjimą žemėlapyje 
ir  leidžia monitoriuje matyti, kaip aptarnaujamoje teritorijoje išsidėsčiusios GMP 
brigados, koks kiekvienos brigados statusas -  ar ji  laisva, ar vyksta pas pacientą, ar jau 
yra nuvykusi. Sistema padeda teisingai parinkti arčiausiai įvyko esančią brigadą. Jei 
kompiuteris rodo, kad atsiranda plotas, kurio brigada nepasieks per 15 minučių, 
dispečeris pasiunčia brigadą budėti į tą teritoriją.  
     Anksčiau ligoniams tekdavo laukti, kol  liks laisva jų rajone esanti brigada. Dabar 
dispečeriai mato visus apskrityje dirbančius automobilius, todėl į iškvietimą nukreipia 



arčiausiai esančią  brigadą.  Taip taupomas laikas, pacientai operatyviau sulaukia 
pagalbos,  efektyviai naudojamas automobilių parkas. 
    Kai  visos respublikos  dispečerinės įsidiegs standartizuotas pajėgų valdymo sistemas, 
visi galės matyti vieni kitų automobilius ir jei vienoje dispečerinėje kas nors atsitiktų, 
kita galės perimti vadovavimą.  
        Įstaigoje įdarbinti du  auditoriai arba kokybės vadovai, kurie prižiūrės sistemą. Jie  
kasdien perklauso,  analizuoja ir vertina dalį kiekvieno dispečerio skambučių. Vėliau su 
dispečeriais  aptaria  darbo rezultatus, o apibendrintą informaciją  pateikia įstaigos 
administracijai.   
   Kompiuterinė programa leidžia įvairiais pjūviais analizuoti dispečerių ir brigadų 
darbą, matyti, kiek buvo iškvietimų,  per kiek laiko brigada išvyko, kada atvyko,  kiek 
laiko buvo pas pacientą ir pan. ir daryti korekcijas, kad brigados greičiau dirbtų.  
Sveikatos apsaugos ministerija ir teritorinė ligonių kasa galės prisijungti ir matyti 
įstaigos darbo rezultatus. Darbo rezultatų analizė labai svarbi ir dėl to, kad nuo šių metų 
liepos 1 dienos planuojama įvesti skatinamąsias paslaugas ir vienas pagrindinių kriterijų 
bus  atvykimo laikas.  
 Įdiegus sistemą, telefono numeriai išliko tie patys - TEO 03, Omnitel 103, Bitė ir Tele2 
033 ir Bendrosios pagalbos telefonas 112. 
    Nuo praeitų metų Bendrojo  pagalbos centro Šiaulių skyriaus  dispečeriai savo 
monitoriuose mato  greitosios automobilius. Skubiais atvejais jie gali perduoti kvietimą 
arčiausiai įvykio vietos esančiai brigadai.    
    Stoties dispečerių kolektyvas pasipildė kvalifikuotais dispečeriais.  Keturi vairuotojai 
ir  sanitaras Šiaulių kolegijoje įgijo  bendrosios praktikos slaugytojo specialybę, po to 
baigė  intensyvios pagalbos kursus ir tapo skubios pagalbos slaugos specialistais. Kaip 
tik šiandien jiems įteikiami diplomai. Dabar jie įdarbinti dispečeriais, o kad nepamirštų 
įgytų žinių,  ateityje jiems bus suteikta galimybė važinėti pas ligonius.   
   „Įdiegę modernią valdymo sistemą,  atlikome  didelį  darbą. Neabejoju, kad kai 
visiškai įprasime dirbti su nauja sistema, pagerės darbo rodikliai  ir  žmonės bus 
patenkinti pagalba“,- įsitikinusi  vadovė.  
    Visa reikalinga techninė ir programinė įranga įsigyta ir įdiegta pačios įstaigos lėšomis. 
Dabar kiekvienos rajono stoties trijuose   automobiliuose   sumontuoti  nauji  
skaitmeninio ryšio terminalai  su kompiuteriais. Jų sumontavimas ir išlaikymas brangus  
-  apie 13 tūkst. litų vienam automobiliui. O yra 28 brigados. Rajonams liko patiems 
įsirengti skaitmeninio ryšio terminalus į  atsarginius automobilius.  
  Įdiegus skaitmeninį ryšį, mobilieji telefonai  lieka alternatyvia ryšio priemone.  
   Stotis iš anksto rengėsi dispečerinės  centralizacijai ir taupė lėšas.  Dabar taupyti būtų 
daug sunkiau. Gyventojų surašymo duomenimis, Šiaulių apskrityje 10 proc. sumažėjo 
gyventojų. Kadangi mokama už gyventojų skaičių, mažėja finansavimas. Pavyzdžiui, 
sausio mėnesį,  palyginus su prieš tai buvusiu,  finansavimas sumažėjo 42 tūkst. litų.  
   Įstaigos patalpos sutvarkytos. Apsirūpinti įranga ir technika   padėjo  investiciniai 
projektai, parėmė ir Šiaulių miesto savivaldybė. Kasmet savo lėšomis įsigyjama po 
naują automobilį. Vyr. gydytoja, tikisi, kad naujoji Sveikatos apsaugos ministerijos 



vadovybė tęs šalies GMP įstaigų  automobilių parko atnaujinimo programą.  Juk 
automobilis – pagrindinė greitosios darbo priemonė.  
 E.Kukaitienė puoselėja viltį įsigyti  didelį automobilį ar priekabą su įranga, skirtą 
masinių nelaimių atvejams. Toks furgonas būtų labai naudingas apskričiai.  
   Stoties darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja įvairiose  pratybose, taip pat  
pratybose su NATO kariškiais.   
   Aukštą medikų kvalifikaciją liudija pernai laimėta pirmoji vieta Kaune vykusiose  VI-
ose GMP žaidynėse. Lietuvos greitųjų žaidynėse stoties darbuotojai 2007 metais jau yra 
tapę nugalėtojais, 2011 metais užėmė trečiąją vietą, gerai pasirodė neseniai  Lenkijoje 
vykusiose  tarptautinėse žiemos GMP žaidynėse.   
 


