VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos
stoties 2015-2017 m. veiklos
PLANAS

1. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLĄ
1.1. Juridinis statusas, pavadinimas, pastotės, adresas, tel., el. paštas.
Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis, Vytauto g. 101, Šiauliai,
tel. (8
41) 59 84 30, faksas (8 41) 59 84 31, el. p. info@siauliugreitoji.lt., adresas internete
www.siauliugreitoji.lt.
Pastotės
Adresai
Telefonai
Dainų
Lyros g. 13, Šiauliai
(8 41) 41 51 35
Medelyno
J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai
(8 41) 44 00 54
1.2. Bendrosios žinios apie įstaigą.
Viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties vyr. gydytoja Eugenija
Kukaitienė įstaigai vadovauja nuo 1991 m.
Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis įregistruota 1997-09-30,
registracijos Nr. VŠ-97-11, įstaigos kodas 145370763.
VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos
Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, kuri:
- vykdo Apskrities dispečerinės funkciją;
- teikia skubią būtinąją medicinos pagalbą, esant nelaimingiems atsitikimams, gyvybei
gresiančioms būklėms, ūmiai susirgus;
- užtikrina tolesnį saugų paciento transportavimą į atitinkamą stacionarinę asmens sveikatos
priežiūros įstaigą;
- užtikrina miesto gyventojų ir svečių sveikatos priežiūrą masinių renginių metu;
- vykdo teorinį ir praktinį pasirengimą reaguoti į galimas masines nelaimes;
- užsiima visuomenės švietimu bei mokymu pirmos pagalbos klausimais, savanoriškos
veiklos propagavimu bei vystymu.
VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotyje dirba 8 gydytojai, 45 bendruomenės
slaugytojai, 4 paramedikai-vairuotojai, 38 vairuotojai, 25 GMP dispečeriai, 11 slaugytojų padėjėjų, kitas
personalas – 14.
2. VŠĮ ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES MISIJA, VIZIJA,
TIKSLAI
2.1. VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties misija:
- užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius;
- užtikrinti sveikatos priežiūrą krizių ir ekstremalių situacijų atvejais, saugą, prieinamumą ir į
pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą;
- plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
- plėtoti Lietuvos e. sveikatos sistemą;
- tobulinti pirmosios medicinos pagalbos mokymą;
- remti savanorystę;
- plėtoti infrastruktūrą, skirtą greitosios medicinos pagalbos tarnybų veiklai tobulinti;
- gerinti sveikatos srities viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybę, efektyvumą
ir gebėjimus diegiant įrodymais grįsto valdymo veiklos priemones;
- sukurti ir įdiegti sveikatos priežiūros technologijų vertinimo sistemą ir sveikatos priežiūros
kokybinių kriterijų nustatymo ir stebėsenos sistemą;
- vykdyti traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktiką, mažinti neįgalumą ir mirtingumą nuo
išorinių priežasčių;
- mažinti sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą nuo kraujotakos sistemos ligų;
- mažinti sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos ligų;
- sudaryti sąlygas sveikai, saugiai, darniai ir veržliai visuomenei vystytis;
- užtikrinti sveikatos priežiūrą mieste vykstančių viešųjų renginių metu;

-

vykdant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimu Nr. T-220
patvirtintuose Viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties įstatuose
numatytą pagrindinį Įstaigos veiklos tikslą – stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą ir teikti
kokybiškas sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, nurodytas įstaigos licencijoje:
a) teikti visuomenei prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, efektyvias greitosios
medicinos pagalbos paslaugas;
b) racionaliai naudoti finansinius, personalo, technologijų ir kt. išteklius, siekiant patenkinti
klientų – pacientų poreikius ir lūkesčius.

2.2. Vizija – šiuolaikiška greitosios medicinos pagalbos stotis, nuolat:
a) gerinanti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę (tinkamumą) ir prieinamumą;
b) diegianti naujas efektyvias medicinos technologijas;
c) kelianti darbuotojų profesinę kvalifikaciją;
d) gerinanti darbo aplinką;
e) užtikrinanti GMP nustatytų reikalavimų atitikimą;
f) dalyvaujanti Lietuvos Patologijų integruotos sveikatos priežiūros klasterių veikloje;
g) aktyviai dalyvaujanti visuomeninėje veikloje ir savanorystės programose;
h) vykdanti gyventojų švietimą pirmosios pagalbos ir sveikatos išsaugojimo srityse.

2015-2017 m. planuojami VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos tikslai, priemonės,
įgyvendinimas:
1. Tikslas -Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų
poreikius, plėtoti sveikatos infrastruktūrą, plėtoti Lietuvos e. sveikatos sistemą
l.l.Priemonė -Vykdant Vyriausybės 2012-2016 metų
programą, numatyta integruoti Bendrojo pagalbos centro
ir GMP dispečerinių informacines sistemas, kad būtų
galima apsikeisti duomenimis apie pagalbos kvietimus.
1.2. Priemonė -Elektroninės Greitosios medicinos
kortelės (FllO/a) mobilios aplikacijos įdiegimas, jos
pritaikymas mobilioms nešiojamoms planšetėms,
personalo apmokymas naudotis mobilia aplikacija,
siekiant išvengti popierinės formos pildymo

2015-2017
Pradėti techninio projekto
realizavimą
2015-2017
Pradėti techninių reikalavimų ruošimą
mobilios aplikacijos programavimui,
nešiojamų
įrenginiųplanšečių
charakteristikų aprašymą. Įvykdyti
paslaugos
pirkimą,
apmokyti
personalą naudotis mobilia aplikacija

1.3. Priemonė - Įstaigos informacinės sistemos duomenų 2015-2017
perdavimo į IS "Sveidra" suderinimas, naujų modulių Kartu su ligonių kasa parengti
sukūrimas
techninį projektą duomenų apie
darbo intensyvumą perdavimui į
"Sveidros" duomenų bazę

1.4. Priemonė - Automobilių parko atnaujinimas

2015-2017
Gauti iš Sveikatos apsaugos
ministerijos 2 naujus GMP
automobilius (jei bus atnaujinta
GMP automobilių parko
atnaujinimo programa) Įsigyti
1GMP automobilį įstaigos lėšomis

2. Tikslas - sveikatos srities viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybės gerinimas,
veiklos efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones;
sveikatos priežiūros technologijų vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas; sveikatos priežiūros
kokybinių kriterijų nustatymo ir stebėsenos sistemos sukūrimas ir įdiegimas
2.1. Priemonė - Vienas svarbiausių rodiklių, vertinant GMP 2015-2017
darbą - kokybinių rodiklių sukūrimas ir jų stebėsenos Suderinti rodiklius su Steigėju,
sistemos sukūrimas. Šia priemone bus siekiama sukurti VLK, SAM.
kokybės rodiklių, atitinkančių pasaulinę patirtį, stebėsenos
sistemą, jos suderinimą su Šiaulių miesto savivaldybe, kaip
įstaigos steigėja bei su GMP paslaugų užsakovais ir
kontroliuojančiomis institucijomis. Kokybės rodikliai galėtų
būti:
I rodiklis - Dispečerinės pasiekiamumo rodiklis - į kiek
proc. skambučių (kurie skambėjo ilgiau kaip 3 sekundes)
piko metu nespėta atsiliepti
II rodiklis - GMP brigadų operatyvumo rodiklis - į kiek
proc. I kategorijos (skubių) kvietimų nuvykta iki 15 minučių
III rodiklis - Kiek proc. pacientų, patyrusių infarktą,
pristatyta į specializuotą centrą per 120 min.
IV rodiklis - Kiek proc. pacientų, patyrusių insultą,
pristatyta į specializuotą centrą per 60 min.
V rodiklis - Kiek proc. pacientų, patyrusių staigią mirtį
nuvežti į ligoninę su pulsu (atgaivinti)
3. Tikslas - Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių
priežasčių mažinimas, sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų
mažinimas, sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų
mažinimas
3.1. Priemonė - Aktyviai bendradarbiauti su Sveikatos
2015 -2017
apsaugos ministerija, Valstybine ligonių kasa, kuriant
Suderinti informacinių technologijų
Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos registrą bei perduodamų duomenų srautus su
pritaikyti VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties VLK, SAM
informacinę sistemą kuriamo Nacionalinio sunkios
traumos registro reikmėms ir teikti elektroninius GMP
duomenis apie traumas, siekiant informacinių technologijų
priemonėmis plėtoti traumų epidemiologinę stebėseną,
dalyvauti traumatizmo prevencijos programose, valdyti
duomenis apie traumas ir nelaimingus atsitikimus. Į
registrą planuojama įtraukti šiuos duomenis:

-GMP atvykimo laikas;
- įvykio vietos adresas;
- pristatymo į gydymo įstaigą laikas;
- informacija apie traumą: sužalojimo vieta, sužalojimai, traumos
sunkumo vertinimas, traumos aplinkybės;
- informacija apie pacientą: saugos diržai, sėdėjimo vieta, oro
pagalvės, saugumo priemonės;
- pagalbos teikimo protokolas;
- suteikta pagalba;
- transportavimas;
- vėlavimo į iškvietimą priežastis;
- informacija apie mirtį;
- ligonio būklė suteikus medicininę pagalbą;
- ligonio būklė atvykus į priėmimo-skubios pagalbos skyrių.
3.2. Priemonė - Siekiant pagerinti pradinio gaivinimo rezultatus,
įsigyti ir pradėti naudoti visose Pažangaus guvybės palaikymo
brigadose automatinę išorinio širdies masažo sistemą LUCAS.
Šiuo metu tokios sistemos neturėjome. Sistema pati automatiškai
atlieka krūtinės ląstos paspaudimus esant staigiam širdies
sustojimui, taip labai palengvindama GMP medikų darbą.
Naudojant sistemą kasdieniame darbe, ji sulaukė labai teigiamų
GMP medikų atsiliepimų.

2015
Įsigyti 1 LUCAS gaivinimo sistemą ir
1 neinvazinį kraujotakos atkūrimo
prietaisą AUTOPULSAS.

4.Tikslas - sudaryti sąlygas sveikai, saugiai, darniai ir veržliai visuomenei vystytis;
4.1. Priemonė - Sudarytos galimybės kurčnebyliams išsikviesti
GMP brigadą SMS žinute. Plėsti žmonių su sutrikusia orientacija
(pvz., sergantys senatvine demencija) monitoringo sistemą;

2015-2017
Tęsti su Lietuvos kurčiųjų draugija
suderintą tokių asmenų sąrašą, įvesti jų
duomenis į Apskrities dispečerinės
informacinių technologijų sistemą
5.Tikslas - Užtikrinti sveikatos priežiūrą krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, saugą, prieinamumą ir į
pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą; Šiaulių mieste užtikrinti adekvačią sveikatos priežiūrą mieste
vykstančių renginių metu;
5.1. Priemonė - Specialios priekabos su sukomplektuota įranga, 2016-2017
skirta teikti pagalbą masinės nelaimės metu. Įvykus masinei
Parengti techninę specifikaciją įrangos
nelaimei, tokia priekaba, sukomplektuota suteikti pagalbą 25-30 įsigijimui
nukentėjusiųjų, kuri, reikalui esant, atgabenama į įvykio vietą,
taip aprūpinant medicinine įranga GMP komandas, teikiančias
pagalbą įvykio vietoje.
5.2. Priemonė - Atsižvelgiant į nuolat kylančias ypatingai
pavojingų infekcijų, technogeninių nelaimių, susijusių su
nuodingomis medžiagomis bei teroristinių aktų, kurių metu gali
būti panaudojamos toksinės,

2015-2017
Parengti techninę specifikaciją įrangos
įsigijimui

radioaktyvios medžiagos, bei atsižvelgiant į 2014 metais
Ebolos karštinės protrūkio keliamas grėsmes, VšĮ Šiaulių
greitosios medicinos pagalbos stočiai tikslinga turėti
HAZMAT komandą, apmokytą veikti ekstremaliu
situacijų, susijusių su nuodingomis, radioaktyviomis
medžiagomis situacijose bei aprūpintą reikiama įranga
6. Tikslas - Visuomenės atsakingumo ir pilietiškumo ugdymas: pirmosios medicinos pagalbos
mokymų tobulinimas, savanorystės rėmimas;
6.1. Priemonė - Kasmet vykdyti pirmos pagalbos
2015 -2017
mokymus bei supažindinimą su Greitosios medicinos
Apmokyti
pagalbos veikla Šiaulių miesto mokyklose;
ne mažiau 300 moksleivių
6.2. Priemonė - Savanorystės VšĮ Šiaulių greitosios
2015-2017
medicinos pagalbos stotyje skatinimas, bendradarbiavimas Turėti ne mažiau 20 savanorių,
su savanorystės pagrindais veikiančia nevyriausybine
apmokytų teikti pirmąją pagalbą bei
organizacija "Voluntarius";
galinčių dirbti GMP brigadoje
7. Tikslas - VšĮ Šiaulių Greitosios medicinos pagalbos stoties rezervinio fondo suformavimas bei
išlaikymas
7.1. Priemonė - Vertinant tai, jog 98 % visų savo pajamų 2015-2017
įstaiga uždirba pagal sutartį su Teritorinėmis ligonių Ne mažiau kaip 100 tūkst. Eur
kasomis (TLK), bei esant bet kokiam finansavimo
sutrikimui iš TLK, Įstaigai iškyla grėsmė susidurti su
piniginių lėšų stygiumi, planuoti įstaigos pajamas ir išlaidas
tokiu būdu, jog būtų galimybė turėti ne mažesnį kaip 1
mėnesio DU dydžio piniginį rezervą, saugomą ne mažiau
kaip 3 skirtinguose bankuose

Įstaigos vadovas

