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Medicinos protokolais paremta 
dispečerinės sistema 

• Kas yra ProQA? 

• ProQA Lietuvoje. 

• ProQA protokolo naudojimas. 

• GMP pajėgų aktyvavimas. 

• Instrukcijos iki pagalbos atvykimo. 

• AQUA – kokybės užtikrinimas. 



Kas yra ProQA 

• Pirmosios instrukcijos GMP suteiktos 1974, JAV, Fynikso valstijoje 
 

• 1979 metais sukurtas pirmoji protokolo versija, popierinis kortelių rinkinys 
• Šiuo metu naudojama jau 12 protokolo versija 
• 2000-aisiais metaus ProQA pasipildė policijai ir PGT skirtais protokolų rinkiniais 

 
• Naudojamas daugiau nei 40-yje šalių 
• Išverstas į daugiau nei 20 kalbų ir dialektų 
• Naudojamas daugiau nei 3000 dispečerinės centrų visame pasaulyje 
• Daugiau nei 48.000 sertifikuotų GMP dispečerių 



Darbo su ProQA pradžia 

• Dispečerius mokina ir vertina patyrę instruktoiai 
 

• Dispečerio kursas trunka 4-ias dienas 
• Visi darbuotojai apmokomi naudotis protokolais 

• Popieriniais variantais, jei sutriktų kompiuterinės sistemos 
• Kompiuteriniais variantais, su kuriais dirba kasdien 

 
• Turi išlaikyti egzaminą 

 
• Pradėjus dirbti, labiau patyrę dispečeriai padeda greičiau įsisavinti žinias ir 

pasiekti keliamus, aukštus darbo kokybės reikalvimus 



ProQA Lietuvoje 

• 2011 – Kauno m. greitosios pagalbos stotis 

 

• 12 rajonų 

 

• ~750.000 gyventojų 

 

• Virš 160.000 iškvietimų per metus 



ProQA Lietuvoje 

• 2013 – Šiaulių m. greitosios pagalbos stotis 

 

• 11 rajonų 

 

• ~459.000 gyventojų 

 

• ~60.000 iškvietimų per metus 



ProQA Lietuvoje 

 

• 23 rajonai 

 

• ~1.209.000 gyventojų 

 

• ~222.000 iškvietimų per metus 

 

• ~95 GMP brigados 

 

 



Pažangios GMPS dispečerinės 

• Dispečerinėje naudojama CAD sistema 

• Integruota medicininiais protokolais paremtas 
GMP iškvietimo registravimo protokolas – 
ProQA 

• Integruotas skaitmeninis radio ryšys 

• Naudojama IP telefonija 

• GMP statistinė sistema leidžianti gyvai (realiu 
laiku) stebėti GMP brigadų operatyvumą ir 
darbo krūvį  

• Kartografija, GMP brigadų atvaizdavimas 

• Duomenų dubliavimas, rezerviniai elektros 
šaltiniai, rezervinės telefono linijos 



ProQA protokolo naudojimas 

• Kvietimo registravimas 
 Adresas 
 Telefono numeris 

• Pagrindinis nusiskundimas 
 Vieno iš 37 protokolų pasirinkimas 

• Svarbiausi klausimai 
 Klausimai pagal pagrindinį nusiskundimą, patikslinantys 

paciento būklę 
• Instrukcijos po pagalbos aktyvavimo 

 Papildoma informacija skambinančiajam 
• Instrukcijos iki pagalbos atvykimo 

 Pagalba skambinančiajam, kaip suteikti pagalbą pacientui 



ProQA protokolo naudojimas 

 

 Greitoji pagalba, koks yra įvykio vietos adresas ? 
 Pasakykite telefoną, iš kurio skambinate. 
 
 Gerai, pasakykite, kas būtent atsitiko? 

 
 Ar dabar esate su pacientu? 
 Kiek (dar) žmonių sužeista (serga)? 
 Kiek jam/jai metų? 
 Ar ji/s sąmoningas?  
 Ar ji/s kvėpuoja?   

GMP brigados išsiuntimas Tolimensi klausimai pagal protokolą 



GMP pajėgų aktyvavimas (išsiuntimas) 

• Realiu laiku matomos GMP brigados, jų 
judėjimas 

• CAD sistema siūlo artimiausią brigadą 
• Pagal atstumą ir vykimo laiką 

• Informacija žinute išsiunčiama tiesiai į 
GMP automobilį 

• Įvykio vietos koordinatės į navigatorių 
• Matomos artimiausios ligoninės 
• Kiekvienas iškvietimo „kodas“ turi 

priskirtas minimalias pajėgas, kurios turi 
vykti į iškvietimą 



ProQA protokolo naudojimas 

• 37 protokolai – pagal nusiskundimą, kurį išsako skambinantysis 

 

• Pasirinkus protokolą, klausimai susiję su nusiskundimu 

 

• Patikslinima paciento būklę, surenkama anamnezė 

 

• Instrukcijos ir papildomi diagnostiniai įrankiai susiję su nusiskundimu 

 

• Jei pacientas yra nestabilus – GMP dispečeris palaikys ryšį kol atvyks GMP 
brigada 



ProQA protokolo naudojimas 

• Instrukcijos iki pagalbos (GMP ekipažo) atyvkimo: 
• Kraujavimas 
• Išmuštas dantis 
• Užspringimas 
• Gaivinimas 
• Skendimas 
• Pasikorimas 
• Gimdymas 
• Komplikuotas gimdymas 
• Užstrigęs akseleratorius 
• Užpuolimas 

• Instrukcijos pagal paciento amžių. 



Kuo naudingas ProQA? 

• Lengva išmokti, patogu naudoti 

• Pacientas nedelsiant sulaukia medicinos pagalbos 
• Gauna profesionalią dispečerio vadovaujamą pagalbą 
• Gavęs nurodymus skambinantysis nedelsiant gali pradėti teikti pagalbą 
• Skambinantysis nuraminamas, profesionalus bendravimas padrąsina 

• Standartizuota sistema padeda dispečeriams įgyti pasitikėjimo savimi 

• Palengvėja dispečerio darbas - darbo kokybė nepriklauso nuo asmeninės 
darbuotojo patirties, emocinės būklės, išsilavinimo  

• Dispečeriai gauna objektyvų darbo įvertinimą 

• GMP brigados turi galimybę efektyviau suteikti med. pagalbą 

• Įstaiga turi kvalifikuotus darbuotojus, kurie teikia profesionalią medicnos 
pagalbą, nuo pat skambučio pradžios 

 



AQUA – kokybės užtikrinimas 

• AQUA – programinė įranga padedanti užtikrinti kokybiška dispečerių darbą 

• GMP dispečerinės auditoriai perklauso pokalbių audio įrašus 

• Vertina kiekvieną dispečerio darbo žingsnį 

• Atsitiktine tvarka parenkama ir audituojama 3% visų GMP iškvietimų 

• Papildomai audituojama sudėtingi atvejai - gaivinimai, gimdymai... 

• Dispečeriai asmeniškai gauna objektyvų grįžtamąjį ryšį 

• Įstaiga gali lengvai įvertinti dispečerių darbą 

• Darbo vertinimas yra objektyvus 

• Yra būtina sistemos dalis dirbant su GMP iškvietimų registravimo programa 
ProQA 

• Per metus audituota apie 6000 GMP iškvietimų 

 



AQUA – kokybės užtikrinimas 

• Kokybės reikalavimai: 
• 95% - Kvietimo registravimo protokolo atitikimas 

• 95% - Tikslus pagrindinio nusiskundimo protokolo pasirinkimas 

• 90% - Svarbiausių klausimų atitikimas 

• 90% - Instrukcijų po pagalbos aktyvavimo atitikimas 

• 95% - Instrukcijų iki pagalbos atvykimo atitikimas 

• 90% - Tikslus galutinis kodas 

• 90% - Bendras atitikimo įvertinimas 

 

 



AQUA – kokybės užtikrinimas 

• Dispečerinės darbo rezultatai pateikiami viešai 

• Skatina dispečerius dalintis informacija ir siekti užsibrėžtų tikslų 

• Dispečeriai papildomai tobulinasi mokymuose 

• Galimybė palyginti įstaigos rezultatus su kitomis įstaigomis ar šalimis 

  

• Kokybės gerinimas ir užtikrinimas nuolatinis procesas 

 

• Sistema įstaigoje užtikrina aukštą paslaugos kokybę 
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Dažniausiai pasirenkami protokolai 
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Protokų pasirinkimas 

26 - Negaluojantis žmogus Pervežimai 19 - Širdies veiklos sutrikimai 

10 - Netrauminis krūtinės skausmas 1 - Pilvo skausmas 6 - Kvėpavimo problemos 

30 - Trauminiai sužalojimai 9 - Staigi mirtis 



Automatiniai išoriniai defibriliatoriai (AID) 

• Kaune 5-iose vietose: 
• Geležinkelio stotyje 
• Autobusų stotyje 
• PC „Akropolis“ 
• Restorane „Miesto sodas“ 
• Restorane „Sadutė“ 

• Nereikia specialių medicinos žinių, 
norit panaudoti AID 

• Suteikia galimybę išgelbėti gyvybę iki 
atvykstant GMP 

• Integruota į GMP dispečerinės sistemą 



 
  03 – iš fiksuoto (laidinio) telefono 
  103 – iš „Omnitel“ tinklo 
  033 – iš „Bitės“ ir „Tele 2“ tinklų 
 
  112 – kai reikia netik medikų 

 

Giedrius Meškauskas, VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties dispečerinės administratorius 
meskauskas@greitojipagalba.lt 
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