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VšĮ  Šiaulių  greitosios medicinos pagalbos (Šiaulių GMP) stoties 
centralizuota dispečerinė šiais metais sėkmingai įdiegė  standartizuotą  
kompiuteriu valdomą  kvietimo priėmimo ir  greitosios medicinos pagalbos 
pajėgų valdymo  sistemą. Įstaiga toliau diegia modernias darbo 
organizavimo formas ir ruošiasi tarptautiniam sertifikavimui. Sklandų darbą 
apkartina kasdieniai rūpesčiai – pirmiausia mažėjantis finansavimas.  
 
Sistema gelbsti gyvybes  
 
Praėjo penki mėnesiai, kaip visų  Šiaulių apskrities rajonų GMP tarnybas 
valdančioje Šiaulių GMP stoties centralizuotoje dispečerinėje įdiegtas 
standartizuotas kvietimo priėmimo algoritmas ir kompiuterizuota  brigadų 
valdymo sistema.  
  „Penkis mėnesius dirbdami pagal naują sistemą  įgavome didelės patirties, 
pamatėme, kokie yra  trūkumai ir kokios siektinos naujovės. Nuolat 
palaikome ryšį su visais valdomais  rajonais, teiraujamės, važiuojame ir 
aiškiname vietoje.   Visos valdomos GMP stotys  į automobilius baigia 
instaliuoti įrangą – kompiuterius, navigacines sistemas -  ir mato, kur reikia 
važiuoti“,- pasakoja Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausioji   
gydytoja Eugenija  Kukaitienė.  
   Dabar Šiaulių GMP stoties dispečeris registruodamas kvietimą naudojasi 
kompiuteriniu algoritmu, nurodančiu  tam tikrus standartizuotus klausimus, 
kurie padeda  kuo tiksliau išsiaiškinti įvykio vietos adresą, paciento būklę, 
nustatyti, kokios apimties reikalinga pagalba. 
     Dispečerės monitoriuje mato, kur yra brigados, koks jų statusas, kokie 
atstumai nuo iškvietimo vietos, ir parenka artimiausiai esančią. Anksčiau 
reikėdavo kiekvienai brigadai skambinti ir klausti, kur ji yra ir ką veikia.  
Dabar brigados mygtuko paspaudimu informuoja apie savo statusą -  
atvykau pas ligonį, važiuoju į ligoninę, esu laisva.   
       Į važiuojančios  brigados terminalą perduodama informacija apie ligonį.  
– preliminari diagnozė, ar serga lėtine liga, ar vartoja vaistus. Automobilio  
navigacinė sistema sujungta su kompiuteriu, todėl iškritus kvietimui,  
vairuotojui nereikia ieškoti - navigacija automatiškai rodo adresą.  
 
 
 



  Šalia  kvietimus priiminėjančių ir automobilius skirstančių dispečerių 
nuolat  dirba dvi auditorės arba kokybės vadovės  – Judita Andriušaitienė ir 
Lina Ivanova.  Jos   prižiūri ir koordinuoja dispečerių darbą,  analizuoja, 
kiek ir kokių klaidų daro skambučius priimantysis ir brigadas siunčiantis 
dispečeris, kaip teisingai pagal protokolą klausinėja, ar pateikia visus  
klausimus, per kiek laiko užregistruoja kvietimą ir išsiunčia  brigadą. 
Auditorės su dispečeriais  aptaria  darbo rezultatus ir  kiekvieną mėnesį 
pateikia apibendrintą  analizę.  
     Skambučius priimantis dispečeris kritiniu atveju teikia patarimus 
skambinančiajam,  kaip turi elgtis pacientas ar šalia esantis žmogus, kol 
atvyks GMP stoties medikai. 
     Pasak auditorės  Linos Ivanovos, skambučio valdymo algoritmas 
pasiteisino jau nuo  pirmų dienų.  „Sistema padeda gelbėti žmones. Atvykusi 
brigada randa pacientus, kuriuos reanimuoja namiškiai ar kaimynai. Bute iš 
telefono sklinda dispečerio  patarimai – darykite tą ir tą“, - aiškina 
L.Ivanova.   
  Vos paleidus  sistemą, gautas iškvietimas pas   nustojusį  kvėpuoti 5 dienų 
kūdikį.  Kol brigada vyko, dispečeris tėvams patarinėjo, kaip elgtis, ir 
kūdikis  buvo išgelbėtas. 
    Radviliškio rajone gimdė šešiolikmetė. Gimdymas vyko labai greitai, o 
atsilaisvinusiai brigadai reikėjo važiuoti 15 minučių. Kol greitoji atvažiavo, 
gimdyvė spėjo pagimdyti, o namiškiai, kaimo gyventojai,   klausydami 
dispečerės, nukirpo virkštelę ir suvystė kūdikį.  
      Išgelbėtos gyvybės dviem  pakaruokliams. Dispečeris pasakojo, kaip 
nuimti virvę ir ką daryti. Žmonės išgyveno.  
     Štai gautas pranešimas apie užspringusį žmogų. Dispečeris pasakojo, kaip 
pašalinti svetimkūnį  iš kvėpavimo takų. Brigadai beliko nuvažiavus 
patikrinti paciento būklę.  
 Pasak L.Ivanovos, žmonės palengva pradeda  priprasti prie naujos sistemos, 
tik retkarčiais pasitaiko   stresuojančių, negirdinčių argumentų ir tik  
raginančių  greičiau važiuoti. Išgirdę ramų dispečerio balsą, dažniausiai 
žmonės nurimsta ir  vykdo jo  nurodymus.  
  
Prisijungs Mažeikių rajoną  
 
Šiaulių GMP stoties dispečerinė aptarnauja visą Šiaulių apskritį. Prisijungti 
prie jos norą pareiškė ir Mažeikių GMP centras ir dabar vyksta 
parengiamieji darbai.  
Mažeikių rajonas priklauso Telšių apskričiai, rajone yra 57 tūkst. gyventojų,  
juos aptarnauja 4 greitosios brigados. 



   Neseniai įvyko Šiaulių GMP stoties,  Sveikatos apsaugos ministerijos, 
ligonių kasų, Mažeikių savivaldybės atstovų  pasitarimas. Susitarta, kad 
stotis nupirks visą įrangą keturiems mažeikiškių automobiliams, apmokys 
darbuotojus. Įrangą atsarginiams automobiliams įsigis pats Mažeikių GMP 
centras. Už Registrų centro pateikiamą Mažeikių rajono gatvių numeraciją 
taip pat mokės Šiaulių GMP stotis. Rugsėjo mėnesį planuojama pastatyti 
retransliacijos bokštus ir spalio pradžioje perimti Mažeikių greitosios pajėgų 
valdymą. Visi skambučiai iš Mažeikių rajono bus adresuojami į Šiaulius.  
   E.Kukaitienė neabejoja, kad brigadų valdymas vyks sklandžiai: 
dispečerinėje įdiegta sistema leidžia valdyti bet kurio šalies rajono brigadas.  
  Vyriausioji gydytoja įsitikinusi, jog sprendimas jungtis prie Šiaulių 
dispečerinės – teisingas. Kaip žinia, pradėjus greitosios pertvarką  buvo 
planuota palikti 10 dispečerinių centrų, bet paaiškėjo, kad kai kurie rajonai, 
turėdami nedaug brigadų,  nepajėgūs patys įsirengti modernias dispečerines 
ir jas išlaikyti. Tuo tarpu Šiaulių GMP stotis, valdydama 28 brigadas, pajėgi 
tai padaryti.  
    
Informuoja šeimos gydytojus  
 
Įstaigoje įdiegta kompiuterinė programa leidžia nepriimant naujų žmonių 
peržiūrėti visus greitosios  iškvietimus ir apie juos pranešti pirminėms 
sveikatos priežiūros įstaigoms. Nuvykus pas pacientą, paklausiama,  kas yra 
jo šeimos gydytojas. Su gydymo įstaigų atstovais pasirašytos 
konfidencialumo sutartys ir jiems kiekvieną rytą pateikiama visa  
informacija apie pas prie tos gydymo įstaigos   šeimos gydytojus  
prisirašiusių pacientų per parą atliktus kvietimus. Ryte visi šeimos gydytojai 
gali pasižiūrėti –  dėl kokių nusiskundimų  jų ligoniai  kviečiasi greitąją, 
kokia nustatyta diagnozė, ar ligonis nuvežtas į ligoninę,  ar paliktas 
namuose, ar ligonį reikia aktyviai lankyti. Jeigu ligonis miręs, pateikiama 
informacija apie mirties konstatavimą.  
   Informaciją peržiūri gydymo įstaigų vadovai -  kurio gydytojo ligoniai 
dažniausiai kviečia greitąją, ar kviečia dėl rimtų priežasčių, ar dėl 
menkniekių. Informacija padeda atskirti nebūtinus iškvietimus, kai pacientui 
būtų pakakę pasiklausti šeimos gydytojo  ar slaugytojos patarimo.   
   Dabar informaciją perduodama visame Šiaulių mieste – viešosioms 
įstaigoms ir 11 privačių pirminės sveikatos priežiūros centrų.  
   Rugpjūčio mėnesį tokia informacija bus pradėti teikti visų aptarnaujamų 
rajonų gydymo įstaigoms.  
     „Tai labai pažangi naujovė. Ji  išryškina problemas,  privers aktyviau 
dirbti šeimos gydytojus, domėtis ligoniais, nes dabar gydytojai  nustemba 



sužinoję, kad iš jo tik ką išėjęs žmogus vėl skambino greitajai.  Yra tokių 
močiučių, kurios vien tik tą ir daro  –  tai jai galvą skauda, tai spaudimas 
pakilo. O sunkūs ligoniai laukia“,- pasakoja  E.Kukaitienė.  
   Labai svarbu, kad naujovė padės mažinti kvietimų skaičių.  Dabar   
kiekvieną dieną būna  100-130 iškvietimų ir  nors gyventojų skaičius 
sumažėjo, kvietimų daugėja.  
 
Pinigų neužtenka net žaidynėms  
 
Didžiausia šio laikotarpio problema – mažėjantis finansavimas. GMP 
įstaigos finansuojamos pagal gyventojų skaičių, o pagal paskutinį gyventojų 
surašymą, Šiaulių apskrityje  sumažėjo apie 100 tūkst. gyventojų. Paslaugos 
balo vertė yra tik 0,89 lito.  Šiais metais, palyginti su praėjusiais,  Šiaulių 
GMP stočiai finansavimas mažėja beveik 0,5 mln. litų.   
  Sumažėjus  finansavimui, ypač sunku rajonų greitosioms. Jei anksčiau 
galėdavo išlaikyti dvi su puse arba tris, dabar rajonai  beturi praktiškai po 
dvi brigadas.  
   Automobilių eksploatacija, aptarnaujama teritorija ir kiti kaštai nemažėjo, 
o iškvietimų visuose rajonuose padaugėjo. Dabartinė sistema neleidžia teikti 
klaidingų duomenų, dirbtinai padidinti iškvietimų skaičiaus - ir teritorinė, ir 
Valstybinė ligonių kasa gali prisijungti prie sistemos ir patikrinti.  
    Šiokia tokia viltis buvo  skatinamosios paslaugos, kurias Sveikatos 
apsaugos  ministerija žadėjo  įvesti  nuo liepos 1 dienos, bet ir vėl  atidėjo iki 
kitų metų. Taigi neaišku, ar atsiras galimybė papildomai užsidirbti. 
Pastaruoju metu keliama idėja sumažinti akcizą spec. tarnybų ( policijos, 
priešgaisrinės gelbėjimo  ir greitosios med. pagalbos) automobilių degalams. 
   Kol kas visų rajonų greitosios dirba nuostolingai. Štai Joniškio greitosios 
vyr. gydytojui teko imti nemokamų atostogų, o darbuotojams sumažinti 
atlyginimus.  Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras  taip 
pat  sumažino atlyginimus ir skundžiasi blogu finansavimu. 
  Užuot rūpinęsi  iškvietimų kokybe ir  darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, 
vadovai priversti sukti galvą, kaip  išsilaikyti.  
    Sveikatos apsaugos ministerijos  2005-2006 metais nupirkti automobiliai 
paseno. Turėjo būti  tęsiama  greitųjų aprūpinimo automobiliais programa, 
įstaigos  jau prieš dvejus metus pateikė skaičius, kokie automobiliai turėtų 
būti keistini.  Šiaulių GMP stotis turėjo gauti  du automobilius, kiti rajonai - 
po vieną, du,  tris. Bet naujų automobilių nėra. Vyr. gydytoja  tikisi, kad 
ministerija tęs šalies GMP įstaigų  automobilių parko atnaujinimo programą.  
Juk automobilis – nepakeičiama greitosios darbo priemonė. Štai Suomijoje 
automobiliai keičiami  kas treji metai.    



   Rugsėjo pabaigoje turi vykti  septintosios respublikinės greitųjų žaidynės – 
nepakeičiamas  renginys kvalifikacijai kelti.   Iš visų Lietuvoje esančių 53 
įstaigų, žaidynėse kol kas planuoja dalyvauti vos 18. „Šešerius metus 
kovojome, kad žaidynės vyktų, kasmet siųsdavome naujus žmones, kad jie 
pamatytų, kokie iš tikrųjų yra reikalavimai greitosios darbui. Bet šiemet iš 6 
Šiaulių apskrities GMP įstaigų nežada dalyvauti nė viena greitoji. Vienintelė 
priežastis – nėra lėšų brigadai į žaidynes siųsti“,- skundžiasi E.Kukaitienė.   
    Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centro direktorė Irena 
Palionienė  neapsikentusi kreipėsi pagalbos į Radviliškio rajono 
savivaldybės Sveikatos komitetą.  Šis parašė raštą sveikatos apsaugos 
ministrui apie sudėtingą finansinę būklę. Netrukus atėjo  viceministro 
G.Černiausko atsakymas, kuriame neužsimenama apie padėties pagerinimą 
ir nurodoma, kad neišgyvenančios GMP įstaigos turi galimybę jungtis prie 
didesnių.   
     Pavyzdžiui,  Joniškio rajone anksčiau viena brigada nuolat budėdavo 
Žagarėje, kitos dvi – Joniškyje.  Nors žmonės labai skundėsi, Žagarės 
brigadą teko panaikinti. Dabar, kai viena brigada išvyksta į Žagarę, kita 
išveža ligonį į Kauną, rajonas lieka be brigadų. Tada Šiaulių GMP stoties 
operatoriai žiūri, iš kur siųsti artimiausią brigadą – iš Pakruojo ar iš 
Akmenės. Bet būna, kad ir ten nėra, nes ir ten tik po dvi. Tada brigada   
siunčiama iš Šiaulių.  
      Žmonės skundžiasi, kad greitoji per lėta. Bet juk ne dispečeris kaltas, jei 
jis fiziškai nebeturi brigadų, ypač piko valandomis, nes iškvietimų antplūdis 
neprognozuojamas. 
   Vyr. gydytoją E.Kukaitienę džiugina Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkės Dangutės Mikutienės siūlymas grąžinti sveikatos įstaigoms balo 
vertę iki 1 lito. Jeigu visiems atstatyti balo vertės ir nėra galimybių, tai bent 
būtinąją pagalbą teikiančioms įstaigoms – privaloma. Tada  greitosios 
vadovui nereikėtų sukti galvos – kaip užtikrinti kokybišką ir greitą ligonių 
aptarnavimą. 
   Kita problema – ima trūkti darbuotojų. Personalas sensta, o jauni žmonės 
nenori ateiti į darbą, kurį nuolat lydi stresas ir jis prastai apmokamas. 
Neberuošiami felčeriai,  tik slaugos specialistai. Bendrosios praktikos 
slaugytojai GMP įstaigose gali dirbti tik su gydytoju, o rajonuose dirbančių 
gydytojų praktiškai nebeliko. Kad bendrosios praktikos slaugytojai gautų 
skubios pagalbos slaugytojo kvalifikaciją ir galėtų savarankiškai dirbti, jie 
dar turi 6 mėnesius mokytis ir mokėti už mokslą.  Štai penki stoties 
bendrosios praktikos slaugytojai norėtų toliau mokytis, bet negali, nes 
Šiaulių kolegija nesurenka grupės.  
 



Siekia vieningo telefono  
 
Šiuo metu į greitąją galima prisiskambinti TEO - 03, Omnitel - 103, Bitė ir 
Tele2 -  033  telefonais, taip pat bendrosios pagalbos telefonu 112. Mieste – 
dar atskiras telefonas. Nors gyventojai informuojami, jie painioja telefonus.  
   Birželio 10 dieną Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų  
asociacija kreipėsi į Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių, Vyriausybės 
kanclerį  Alminą Mačiulį,  Ministro  Pirmininko patarėją sveikatai Antaną 
Vinkų  ir sveikatos apsaugos ministrą Vytenį  Povilą Andriukaitį  dėl 
vieningo greitosios medicinos pagalbos tarnybų Lietuvos Respublikos 
teritorijoje telefono numerio 113, integruoto su Bendrosios pagalbos centru 
(BPC) 112, įrengimo nuo 2014 metų antro ketvirčio. Telefonas 113  pakeistų  
numerius 03, 033, 103 ir būtų aptarnaujamas centralizuotų GMP 
dispečerinių tarnybų. Liktų ir Bendrosios pagalbos centro  numeris 112.   
     Pasak E.Kukaitienės, kai   Šiaulių GMP pradėjo dirbti naujoviškai, labai 
suaktyvėjo  BPC tarnyba. Bendrojo  pagalbos centro Šiaulių skyriaus  
dispečeriai monitoriuose mato  greitosios automobilius. Jie turi brigadų 
mobiliųjų telefonų trumpuosius  numerius ir skubiais atvejais gali tiesiai,  
aplenkiant greitąją,  perduoti kvietimą arčiausiai įvykio vietos esančiai 
brigadai.    
     Įstaigos administracija siekia, kad vienodai lengvai galėtų prisiskambinti 
visi pacientai, todėl  nutarta kreiptis į kurčnebylių draugiją, kad pateiktų 
visus Šiaulių mieste ir apskrityje gyvenančių kurčnebylių telefonų numerius 
ir adresus. Pacientui užteks tik paskambinti, jis galės nieko nesakyti, 
kompiuteris parodys, kad skambina kurčnebylis. Dispečeris žinos jo namų 
adresą ir išsiųs brigadą.  
 
Rengiasi akreditavimui    
 
Praėjusią savaitę stotyje lankėsi Jungtinės Karalystės greitųjų darbo kokybės 
stebėsenos direktorė Louise Genley  ir JAV dispečerių akademijos direktorė 
Europai Tudi Bennson. Jos auditavo dispečerių darbą ir susidarė labai gerą 
nuomonę. Praėjus šešiems mėnesiams nuo jų atvykimo  įstaiga turi teisę 
kreiptis į JAV dispečerių akademiją dėl akreditavimo.  
Po pusmečio auditorės turėtų vėl atvykti  ir pristatyti stotį akreditavimui.  
Akreditaciją suteikia JAV dispečerių akademija, kai stoties veikla  atitinka  
pasaulinį  dispečerinių kokybės standartą.    
  Dėl to dabar atliekama labai smulki kiekvieno dispečerio darbo analizė. 
Kiekvieno dispečerio užduodami klausimai įvertinami procentais ir 
sumuojami rezultatai. Vertinama, kaip dispečeris registruoja kvietimą, kaip 



išklausė pagrindinį nusiskundimą, kaip užduoda svarbiausius klausimus, 
kaip teisingai nustato skubumą ir parenka komandą. Analizuojamas visas 
darbas -  koks darbo krūvis, kur trūko brigadų, ar vėlavo,  ar užtruko 
iškvietime, ir ieškoma būdų viso darbo  kokybei  pagerinti.  
Jei visi klausimai užduoti kokybiškai, tiksliai, neperkraunant nereikalingais 
žodžiais, dispečerio darbas vertinamas 100 procentų, jei daro klaidų, gauna 
mažesnį įvertinimą. Pavyzdžiui, gegužės mėnesį dispečeriai dirbo 85,25 
proc. tikslumu, o birželio mėnesį – jau 88,64 proc. Keli susirinko 100 proc.  
  Kai dispečerinės  darbo kokybė pasieks 95 proc.,  tai reikš, kad greitoji 
dirba labai gerai ir įstaiga  galės būti akredituota. 
   Pasaulyje yra tik 150 akredituotų dispečerinių.     


