
VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS  

Vilniaus miestas 

2013 m. 



Dirbančių brigadų skaičius per parą 

 

Vilniaus mieste: 30 + 4 rezervinės 

Širvintų raj. 2 br. 

Vilniaus raj. 6 br. 

Ukmergės raj. 3 br. 

Šalčininkų raj. 3 br. 

Trakų raj. 3 br. 

Švenčionių raj. 3 br. 

Elektrėnų raj. 2 br. 

Visagino m. 2 br. 

Zarasų raj. 2 br. 

 

26 brigados dirbančios kas parą Vilniaus apskrityje tame tarpe Visagine  

ir Zarasų raj. 
 



Vilniaus apskrities greitosios medicinos 

pagalbos stoties dispečerinės veikla. 



Kreipėsi viso- 151273 

Suteikta konsultacija – 34447 

 

Vilniaus apskrities iškvietimų analizė per 2012 metus 

Kreipėsi viso- 217306 

Suteikta konsultacija – 43973 

Teikta pagalba - 173333  

Vilniaus miesto iškvietimų analizė per 2012 metus 

Teikta pagalba – 116826 



Vilniaus apskrities GMP brigadų aptarnauti 

iškvietimai, esantys  kitų rajonų teritorijoje 

per  2012 metus 



Kas vyko  Į kur vyko Kiek kartų išvyko 

 Vilniaus m. Vilniaus raj. 311 

  Vilniaus m. Trakų raj. 12 

 Vilniaus m. Švenčionių raj. 2 

Vilniaus raj. Vilniaus m. 10 

Vilniaus raj. Šalčininkų raj. 6 

Vilniaus raj. Švenčionių raj. 13 

Vilniaus raj. Varėnos raj. 2 

Vilniaus raj. Širvintų raj. 2 

Ukmergės raj. Vilniaus m. 5 

Šalčininkų raj. Vilniaus raj. 1 

Trakų raj. Vilniaus raj. 3 

Trakų raj. Elektrėnų raj. 12 

Švenčionių raj. Vilniaus raj. 2 

Elektrėnų raj. Vilniaus m. 1 

Elektrėnų raj. Vilniaus raj. 1 

Elektrėnų raj. Trakų raj. 6 

Širvintų raj. Vilniaus raj. 1 

Širvintų raj. Ukmergės raj. 2 





          GMP dispečerio iškvietimams    

priimti programa TPMILS 



        GMP dispečerio iškvietimams    

priimti programa AKIS AVL 
Žemėlapyje zonos vaizduojamos skirtingomis spalvomis priklausomai nuo to, per 

kiek laiko būtų galima atvažiuoti į iškvietimą, gautą iš šios zonos. 

 



                            Transporto priemonių (brigadų) stebėjimas 

Programos AKIS AVL paskirtis – vizualizuoti transporto priemonių (brigadų) vietą ir judėjimą 

žemėlapyje realiu laiku, parodyti iškvietimo vietą žemėlapyje, rasti artimiausias brigadas, rodyti 

brigadų statusą, pateikti ir analizuoti sukauptą informacijos istoriją.  



Aliarmų langų pavyzdžiai: 

 

 

Aliarmo pranešimai rodomi specialiame iššokančiame lange. Kiekvienas 

pranešimas vaizduojamas jam priskirta spalva ir garsiniu signalu.  



GMP dispečerio balsinio radijo ryšio programa                 

LDS “Line Dispather Station” 



TETRA balsinis radijo ryšys, „SEPURA“ nešiojamos 

radijo stotelės 



NEXEDGE balsinis radijo ryšys, nešiojama radijo 

stotelė „KENWOOD“ 



2013 metų statistika 

 

Nuo 2013-01-01 iki 2013-11-25  

 

Bendras skambučių skaičius – 308 059 

 

Skambučių priimtų tiesiogiai per  03, 033, 103 skaičius -   220 288 

 

Per  BPC priimtų skambučių skaičius -  87 771 (28,49 %) 

 

Suteiktų informacijos-konsultacinio pobūdžio skambučių – 135 396 

 

Brigadoms perduotų iškvietimų (brigados išvyko ir aptarnavo kvietimus) 

skaičius – 172 663 

 

Vidutiniškai vienas GMP dispečeris per parą  priima 125 skambučius, t.y.  

6 skambučius per valandą. 



















 

 

 

 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ  


