VEIKLOS SRITYS
Greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos visą parą darbo, švenčių ir poilsio dienomis.
Prioritetinės kryptys. Įstaiga, vykdydama įstatuose numatytus pagrindinius veiklos uždavinius, išskyrė
penkias prioritetines veiklos kryptis:
- GMP dispečerinės tarnybos teikiamos paslaugos.
- GMP brigadų teikiamos greitosios medicinos pagalbos paslaugos.
- Visuomenės švietimas, plečiant pirmos pagalbos teikėjų tinklą Kauno mieste ir VšĮ Kauno m. GMPS
dispečerinės aptarnaujamoje teritorijoje.
- Mokymų bazės kūrimas ir vykdoma veikla.
- Savanorystės plėtojimas, integruojant ją į greitosios medicinos pagalbos brigadų darbą.
GMP Dispečerinės paslaugos. Tai viena iš pagrindinių prioritetinių įstaigos veiklos krypčių, kurios
veikla
tiesiogiai turi įtakos paciento būklei. Jos apima:
1. GMP iškvietimų priėmimą ir konsultacijų teikimą skubios medicinos pagalbos atvejais.
2. Ūmaus gyvybei grėsmingo sindromo nustatymą ir paciento būklės sunkumo vertinimą.
3. GMP iškvietimų rūšiavimą pagal GMP kvietimų kategorijas.
4. GMP pajėgų valdymą aptarnaujamoje teritorijoje.
5. GMP pajėgų koordinavimą įvykio vietoje.
6. Informacijos apie iškvietimą perdavimą GMP brigadoms, o prireikus – ir kitoms pagalbos tarnyboms.
7. Instrukcijų iki GMP pagalbos atvykimo teikimą skambinančiajam.
8. Nuolatinį ryšio palaikymą su kitomis gretimomis GMP dispečerinėmis tarnybomis, BPC ir jo regiono
padaliniais. GMP dispečerinė turi galimybę matyti gretimų GMP įstaigų GMP brigadų išsidėstymą.
GMP brigadų teikiamos paslaugos
Prioritetinė įstaigos veiklos kryptis - greitosios medicinos pagalbos paslaugos ir būtinoji medicinos
pagalba pacientams nelaimingo atsitikimo atvejais, esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ir
kritinėms būklėms, ūminėms ligoms, įvykio vietoje ir, esant indikacijoms, skubus paciento nugabenimas
į stacionarinę ASPĮ.
Būtinoji medicinos pagalba, tai kvalifikuota pagalba (be kurios padidėtų paciento mirties arba sunkių
komplikacijų rizika), kai yra tiesioginė grėsmė paciento gyvybei, arba ji gali kilti bet kuriuo atveju, dėl
ūmios ligos ar kito įvykio, sukeliančio pavojingą ar kritinę sveikatai būklę.
Pacientų transportavimas
GMP brigada atlieka pacientų pervežimus į stacionarines ASPĮ:
- su šeimos gydytojo ar poliklinikos gydytojo siuntimu, jei pervežimo metu pacientui dėl
sveikatos būklės reikalinga teikti medicininę pagalbą arba jei paciento pervežimui reikalingas spec.
transportas su neštuvais (indikacijas nustato siunčiantis gydytojas).
- transportuoja pacientes iš namų į ASPĮ dėl gimdymo ar nėštumo bei pogimdyminio laikotarpio
patologijos, užtikrindami reikiamą med. pagalbą pervežimo metu ir saugų pacientės patekimą į
stacionarinę ASPĮ.
- iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei priėmimo skyriuje paaiškėja, kad ši
įstaiga pagal savo kompetenciją negali suteikti reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų ir pacientai gali
būti transportuojami tik specialiuoju transportu.
Karštoji linija 1808
2020 m. kovo mėn. Viešojoje įstaigoje Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje, COVID19
ligos (koronaviruo infekcijos) pandemijos metu, informacinių skambučių su visuomene valdymui,
įkurta sveikatos Karštoji linija 1808. Pagrindinis Karštosios linijos 1808 tikslas - suteikti kuo didesniam
kiekiui visuomenės narių savalaikę konsultaciją, įvertinti poreikius ir nukreipti skambinantįjį reikiamo
lygio pagalbai gauti. Teikiamų paslaugų krūvis išskirtinai padidėjo Kauno miesto greitosios medicinos
pagalbos stočiai, kai Sveikatos apsaugos ministras - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovas, 2020 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. V-997 „Dėl darbo organizavimo VšĮ Kauno
miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje įsteigtoje sveikatos vartų „Karštojoje linijoje 1808“. (TAR,

2020, Nr. 8850) įpareigojo Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties
vadovą organizuoti darbą sveikatos vartų „Karštoji linija 1808“ skyriuje, užtikrinant skambučių
registravimą, skambinančiojo apklausą ir būklės vertinimą, skambinančiojo į mobilius punktus, į
karščiavimo kliniką, medicininei gydytojo konsultacijai, registraciją vakcinacijai ir kitą sprendime
nurodytą ir apibrėžtą veiklą.
Savanorystė. 2020-12-21 Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
laikotarpiui 2020-12-17 - 2023-12-17 akreditavo Kauno m. GMPS savanorius priimančios organizacijos
veiklai.
Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis teikia greitosios medicinos
pagalbos paslaugas ir sudaro sąlygas savanoriauti kartu su GMP medikų brigada - išvykstant pas
pacientus, kuriems teikiama greitoji medicinos pagalba. Tai galimybė padėti ūmiai susirgusiems ar
nelaimių ištiktiems žmonėms, taip pat budėti masinių renginių metu. Savanoriai dalyvauja pirmos
pagalbos mokymuose, susipažįsta su paciento transportavimo metodais. Kartu su medikų brigada teikia
pirmąją medicinos pagalbą.
Savanorystė GMP stotyje – neatlygintinas darbas. Tai galimybė skirti savo laisvalaikį prasmingai
veiklai, padėti ūmiai susirgusiems ar nelaimių ištiktiems žmonėms. Vykdydami savanorišką veiklą
savanoriai ugdo savyje žmogiškas vertybes: atjautą, pagarbą, nešališkumą, gailestingumą. Savanorystės
veikla VšĮ Kauno m. GMPS labai populiari, norinčių savanoriauti daugiau, nei galimybė priimti
savanoriauti GMP brigadose.
Mokymai. Įstaigoje organizuojami ir vykdomi vidiniai darbuotojų mokymai, kur sudaromos galimybės
tobulinti praktinius įgūdžius ir gilinti teorines žinias. Vidiniai mokymai organizuojami atsižvelgiant į
sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacinius reikalavimus ir kompetencijas.
Vykdomi ir privalomieji pirmosios medicinos pagalbos mokymai įstaigos darbuotojams bei visuomenei.

