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Š. m. kovo 20 d. VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius Zdislavo
Skvarciany vadovaujama delegacija dalyvavo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
organizuojamame Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, kuriame vienas iš svarstomų klausimų
buvo ,,Dėl greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų paslaugų organizavimo".
Vyriausybė yra parengusi projektą, pagal kurį visos GMP dispečerinės po 2020 m.
turėtų dirbti vieningoje informacinėje sistemoje, o greitosios medicinos pagalbos tarnybų pajėgų
operatyvusis valdymas turėtų būti vykdomas naudojant vieningą radijo ryšio tinklą.
Šiuo metu šalyje veikia aštuonios greitosios medicinos pagalbos dispečerinės. Pagal
Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 16 d. įsakymą nuo šių metų liepos 1 d. vietoj dabar
esančių aštuonių, GMP dispečerinės tarnybos paslaugas teiks tik penkios: Vilniaus, Kauno,
Panevėžio miestų, Klaipėdos ir Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotys.
Dabar GMP įstaigos naudoja tris skirtingas informacines sistemas:


Panevėžio, Marijampolės ir Utenos GMP dispečerinės naudoja BPC
informacinę sistemą ir VRM skaitmeninio ryšio tinklą.



Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Alytaus GMP, naudojasi kompanijos „Regola“
programine įranga ir privačiu radijo ryšio tinklu (Kenwood Nexedge
technologija paslaugos tiekėjas „Dekbera“), kurių ateitis neaiški.



Vilniaus GMP naudoja kito gamintojo programinę įrangą kuri yra integruota į
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Alytaus GMP ir taip pat tą patį privatų radijo
ryšio tinklą. Vilniaus GMP yra pasirašiusi bendradarbiavimo ir sąveikos
užtikrinimo sutartį su BPC padedančią efektyviai keistis informacija.

Šiai dienai Lietuvoje iš Valstybės biudžeto (įskaitant PSDF biudžeto lėšas) išlaikomos
2 skirtingos informacinės sistemos pagalbos skambučių priėmimui ir pajėgų valdymui, o taip pat 2
skaitmeninio radijo ryšio tinklai pagalbos pajėgų komunikacijai.
BPC BPCIS pagalbos skambučių administravimo ir operatyvaus pajėgų valdymo
programinės įrangos Siveillance ELS WEB v4.15 gamintojas nuo 2020 metų nutraukia programinės
įrangos palaikymą (baigiamas produkto gyvavimo ciklas), todėl būtina 3 metų laikotarpyje

pasirengti įdiegti kitą (naują) programinę įrangą, skirtą skubios pagalbos skambučių priėmimui,
informacijos valdymui ir perdavimui pagalbos tarnybų pajėgoms. Akivaizdu, kad susiklosčius
tokiai situacijai BPC negalės palaikyti reikiamo medicininių skambučių priėmimo ir apdorojimo.
Vilniaus apskrities dispečerinė per kelerius metus konsolidavo savo pajėgų valdymo
padalinius, sukūrė ir vystė atskirą nuo BPC infrastruktūrą, informacines sistemas ir radijo ryšio
tinklus. Buvo įdiegtos specializuotos informacinės sistemos, kurios labiau pritaikytos prie GMP
poreikių. Šiuo metu efektyviai veikianti vieninga GMP paslaugų teikimo informacinė sistema
tarpusavyje visapusiškai integruota.
Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje buvo aptartos galimybės perduoti Utenos
pirminės sveikatos priežiūros centro (PSC) ir Ignalinos GMP dispečerinės paslaugas Panevėžio
GMP arba Vilniaus m. GMP stoties dispečerinei. Vilniaus GMP dispečerinė šiuo metu aptarnauja ir
kitus paribinius rajonus (Zarasų, Visagino, Molėtų), todėl Utenos ir Ignalinos rajonų GMP
dispečerinių paslaugų perdavimas būtų paprastas ir optimaliai atliepiantis gyventojų poreikius.
Vilniaus GMP dispečerinės atstovai detaliai pristatė galimo prijungimo viziją, naudojamą radijo
ryšio tinklą bei pademonstruotos techninės galimybės. Savo viziją pristatė ir BPC valdoma
Panevėžio GMP.
Utenos ir Ignalinos GMP dispečerinės paslaugų perdavimo alternatyvos bus
pasvertos, įvertintas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimo efektyvumas ir
atitikmuo gyventojų poreikiams bei lūkesčiams. Sprendimo tikimasi artimiausiu metu.

