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4 Mokslinis straipsnis

Raktažodžiai: slaugytojas, pasitenkinimas darbu, motyva-
cija. 

Santrauka
Slaugytojų darbo motyvacija ir pasitenkinimas darbu – 

vienas svarbiausių sveikatos priežiūros įstaigų valdymo tikslų 
Lietuvoje. Motyvavimo tyrimai būtini, siekiant nustatyti ir 
įvertinti slaugytojų darbo motyvavimo raišką, sąveiką bei jų 
įtaką sveikatos priežiūros įstaigų veiklai. Tyrimo tikslas – ištir-
ti slaugytojų, dirbančių stacionare, darbo motyvaciją. Atliktas 
kiekybinis tyrimas, autorinė anoniminė anketinė apklausa 
raštu. Buvo apklausti vienos Klaipėdos sveikatos priežiūros 
įstaigos slaugytojai (n = 257). Tyrimo rezultatai parodė, kad 
pasitenkinimas profesija, darbu ir pasitenkinimas gyvenimu – 
neatsiejamai susijusios slaugytojo, kaip ir kiekvieno žmogaus, 
būties erdvės. Mažas pasitenkinimas darbu gali lemti prastos 
kokybės paslaugą, silpnus bendravimo, bendradarbiavimo ry-
šius, priešiškumą, blogą sveikatą ar dažną slaugytojų kaitą. Tik 
gerai motyvuotas ir savo darbu patenkintas slaugytojas gali 
užtikrinti visapusiškai kokybišką slaugą. Ne visi anketinėje 
apklausoje dalyvavę slaugytojai yra motyvuoti dirbti slaugy-
tojo darbą stacionare. Slaugytojų motyvaciją veikia materia-
liniai skatinimo veiksniai, prasminga, gebėjimų ir mąstymo 
reikalaujanti darbinė veikla, moralinio skatinimo priemonės, 
darbo aplinka, geras socialinis ir psichologinis darbo klimatas.

Įvadas
Įvairiapusė ir aktyvi slaugytojo veikla galima tik užtikrinus 

slaugytojo poreikius bei lūkesčius [1]. Slaugytojų darbo mo-
tyvacija ir pasitenkinimas darbu – vienas svarbiausių sveikatos 
priežiūros įstaigų valdymo tikslų. Slaugytojų darbo pagrindas – 
pasitenkinimas darbu bei profesinės veiklos galimybėmis [2]. 
Darbo motyvacija – stimulas veikti, kuris sužadinamas sąmo-
ningų ar nesąmoningų jėgų. Slaugytojų darbo motyvacija turi 
didelės įtakos sveikatos priežiūros įstaigos sėkmingai veiklai, 
nes slaugytojai yra didžiausia asmens sveikata besirūpinančio 
personalo grupė [3]. Vienas svarbiausių profesinės veiklos vi-
dinių motyvų yra įsitvirtinimas kolektyve, pripažinimas [4]. 
Slaugytojui priskirta gana daug funkcijų, pareigų, atsakomy-
bių, tačiau tokios įvairiapusės slaugytojo veiklos galima tikėtis 
tik sudarius palankias sąlygas jo darbui, motyvavimui bei pasi-
tenkinimui darbu. Motyvacija – tai žmogaus poreikiai veikti. 
Slaugytojų motyvacija besidomintys mokslininkai [5–6] vis 
daugiau dėmesio skiria specialistų poreikiams ir jų patenki-
nimo būdams. Darbuotojų motyvavimas bus tinkamas, kai 
vadovai žinos savo pavaldinių darbo motyvus, lūkesčius orga-
nizacijos atžvilgiu ir, atsižvelgdami į tai, sudarys tokias skati-
nimo sistemas, kurios labiausiai patenkins darbuotojus. Šalies 
darbuotojų, ypač medicinos ir slaugos personalo, motyvavi-
mas yra svarbi ir nauja mokslinių tyrimų kryptis. Sveikatos 

priežiūros įstaigai nėra paprasta motyvuoti darbuotojus. Skir-
tingi žmonės vertina skirtingus dalykus arba tuos pačius da-
lykus vertina skirtingai. Motyvavimo tyrimai būtini, siekiant 
nustatyti ir įvertinti darbuotojų motyvavimo raišką, sąveiką ir 
jų įtaką gydymo įstaigų veiklai. Dėl mažesnio negu kitose iš-
sivysčiusiose šalyse sveikatos apsaugos finansavimo, neatitin-
kamo biudžeto paskirstymo ir darbo rezultatų, dėl didėjančio 
darbo krūvio, dėl mažėjančio dirbančio personalo skaičiaus, 
dėl slaugytojų emigracijos, dėl senėjančios visuomenės – tiek 
medikų, tiek ir pacientų – išsaugoti dirbantį personalą tampa 
ypač svarbu. Taip pat tikslinga taikyti ne atskiras motyvavimo 
priemones, o tobulesnius bei konkrečiam padaliniui pritaiky-
tus motyvavimo priemonių kompleksus [7]. 

Darbo tikslas – ištirti slaugytojų, dirbančių stacionare, 
darbo motyvaciją.

Darbo objektas – slaugytojai, dirbantys stacionare, ir jų 
darbo motyvacija.

Darbe taikyti darbo metodai: 1) literatūros analizė,  
2) kiekybinis tyrimas, anketinė slaugytojų apklausa.

Literatūros analizė
Motyvaciją lemia daug priežasčių: laikas, įvairios sąlygos. Ji 

nėra pastovi, o nuolat kinta. Nors kiekvieno asmens atlieka-
mos veiklos motyvacija yra asmeninė ir unikali, vis dėlto yra 
tam tikrų dėsningumų, kurie leidžia išskirti motyvų grupes ir 
kurti darbuotojų motyvavimo sistemas. K. Toode, P. Routasa-
lo, T. Suominen [8] pažymi, kad atlikti slaugos tyrimai rodo, 
jog yra išskiriami penki kategorijos veiksniai, lemiantys slau-
gytojų darbo motyvaciją: 1) darbo vieta ir savybės, 2) darbo 
sąlygos, 3) asmeninės savybės, 4) individualūs prioritetai ir  
5) vidaus psichologinė būsena. 

D. Krušinskaitės [9] atliktas tyrimas rodo, kad dauguma 
darbuotojų nori turėti geras darbo sąlygas, jausti atsakomybę 
už atliekamą darbą. Taip pat jie nori būti išklausyti bei pagei-
dauja, kad su jais būtų elgiamasi kaip su individualybėmis, 
turinčiomis savo vertę, ir jausti, kad įstaiga rūpinasi jų po-
reikiais ir problemomis. D. Steponkevičius [10] teigia, kad 
žmogaus poreikiai yra motyvacijos pagrindas. Apie jų egzista-
vimą galima spręsti tik iš žmonių elgesio. Būtent poreikiai yra 
konkrečių žmonių veiksmų motyvai.

L. Sajienės, A. Antanaitienės [11] teigimu, tik motyvuotas 
ir savo darbu patenkintas darbuotojas gali užtikrinti visapu-
siškai kokybišką paslaugą. 

Nepatenkinti socialiniai ir psichologiniai slaugytojų po-
reikiai, neadekvatus darbo užmokestis, L. Ustinavičiūtės,  
L. Katkonienės, I. Žemaitytės [12] teigimu, taip pat yra svar-
bus veiksnys, didinantis slaugytojų nepasitenkinimą savo pro-
fesija ir darbu. 

T. Čalko, A. Vaškelytė, D. Zagurskienė, L. Pociūtė [2, 13] 
pažymi, kad poreikių patenkinimas skatina žmones dirbti, o 

Slaugytojų, dirbančių stacionare,  
darbo motyvacija

Vaida Mikužienė
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė 
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kai poreikiai nepatenkinti, žlugdoma darbuotojų iniciatyva. 
Dauguma slaugytojų jaučiasi nevertinami darbe.

Nagrinėdamos, kam prioritetą teikia terapinio bei chirurgi-
nio darbo slaugytojai, V. Ožeraitienė, V. Gaigalienė, J. Arnatke-
vič [4] nustatė, kad chirurginio profilio slaugytojai darbo gerovę 
reikšmingai sieja su papildomomis lengvatomis ir apdovanoji-
mais. Tai rodo, kad išoriniai veiksniai, kurie priklauso nuo darb-
davių, yra svarbūs darbo gerovei ir pasitenkinimui darbu.

Daugumai žmonių darbo turinys – pagrindinis motyva-
torius. Labiausiai motyvuoja pasitenkinimas atliekamu dar-
bu. Deja, ne visi randa patinkantį darbą. A. Razbadauskas,  
T. Žuravliova, M. Dumbrauskienė [6] nurodo, kad slaugyto-
jai nemėgsta savo darbo (15 proc.), nori pakeisti darbo vietą 
(26 proc.), negali pasakyti, kad slaugytojo darbas – jų svajo-
nių viršūnė (41 proc.). 86 proc. slaugytojų nėra patenkinti 
gaunamu atlyginimu ir ateities perspektyvomis. 

A. Razbadauskas, T. Žuravliova, M. Dumbrauskienė,  
T. Maziejauskas [6, 14] išskiria šias galimas darbuotojų 
skatinimo formas: 1) stipendijos, 2) pensijos, 3) pašalpos,  
4) atostogos, 5) papildomos poilsio dienos, 6) darbuotojo gy-
vybės draudimas, 7) šeimos narių draudimas, 8) draudimas 
nuo nelaimingų atsitikimų, 9) darbuotojų konsultavimas,  
10) nemokama teisinė konsultacija, 11) geriausio darbuo-
tojo pristatymas, 12) narystė profesinėse sąjungose, 13) da- 
lyvavimas klubuose, 14) lengvatinių kreditų gavimas,  
15) medicininis aptarnavimas, 16) išsilavinimo, kvalifikacijos 
tobulinimo išlaidų apmokėjimas, 17) maitinimo nuolaidos, 
18) nuolaidos prekėms, 19) automobiliai, transporto išlaidų 
apmokėjimas, 20) mobilieji telefonai, telefoninių pokalbių 
apmokėjimas, 21) papildomų išmokų planai, 21) nuolaidos,  
22) papildomi mokėjimai, 23) darbo užmokestis. A. Sūnelai-
tytė, V. Žydžiūnaitė [15] teigia, kad įstaigos vadovų dėmesys 
ir išlaidos, skirtos darbuotojų motyvacijai didinti, visada atsi-
perka, o darbuotojai skleidžia teigiamą informaciją apie įstai-
gą ir išlieka lojalūs savo organizacijai.  

A. Raguckaitės [3] tyrimas parodė, kad dažniausiai slaugyto-
jai išskyrė dvi motyvacijos priemones, taikomas jų darbovietėje: 
geras darbo sąlygas ir vadovo padėką, pagyrimą. Nepasitenkini-
mą darbe sukelia nepakankamas slaugytojų darbo įvertinimas 
(62 proc.), neadekvatus darbo užmokestis (57 proc.), nepakan-
kamai kompensuojami specializacijos ir tobulinimosi kursai 
(29 proc.). Pasirinkimą dirbti reanimacijos ir intensyviosios 
terapijos skyriuje lėmusios priežastys yra darbo specifika (29 
proc.) bei didesnis atlyginimas (29 proc.). Trečdalis slaugytojų 
tikslingai rinkosi dirbti reanimacijos ir intensyviosios terapijos 
skyriuose, nes jiems patinka dinamiška slauga, jie yra moty-
vuojami šiam darbui, o kitą trečdalį slaugytojų suviliojo šiuose 
skyriuose skiriamos priemokos už intensyvų darbą. Slaugytojų 
demotyvaciją daugiausia lemia trys veiksniai: nepakankamas 
slaugytojų darbo vertinimas (62 proc.), neadekvatus darbo už-
mokestis (57 proc.) ir nepakankamai kompensuojami speciali-
zacijos ir tobulinimosi kursai (29 proc.).  

Apibendrinant galima teigti, kad sveikatos priežiūros įs-
taigose taikomos slaugytojų motyvavimo sistemos priemo-
nės gali būti materialinės (darbo užmokestis, premijos už 
ypatingus veiklos rezultatus, priedai už nuopelnus ir t. t.) ir 
nematerialinės (karjeros, kvalifikacijos tobulinimo galimybės, 
galimybė dalyvauti priimant sprendimus ir t. t.). Kiekviena 
sveikatos priežiūros įstaiga yra skirtinga, skirtingas kiekvienas 
joje dirbantis žmogus. Todėl motyvavimo priemones taikyti 

reikia išsiaiškinus, ko kiekvienam darbuotojui reikia, kokios 
jo vertybės, stebėti darbuotojų poreikių kitimą, nuolatos to-
bulinti, taikyti kompleksiškai. Derinant įvairias priemones 
galima motyvuoti kiekvieną darbuotoją. Siekdamas sveikatos 
priežiūros įstaigos tikslų, vadovas daro įtaką pavaldinių elge-
siui, nukreipdamas jų veiklą organizacijai reikiama linkme.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimo metu siekta apklausti kuo daugiau respondentų, 

kad būtų tikslūs tyrimo rezultatai. Pasirinkti respondentai 
buvo slaugytojai, dirbantys vienoje Klaipėdos sveikatos prie-
žiūros įstaigoje. Imties dydis prieš apklausą n = 300 slaugytojų, 
po apklausos – n = 257 slaugytojai (85,67 proc.). Slaugyto-
jams buvo taikyti šie atrankos kriterijai: darbo patirtis svei-
katos priežiūros įstaigoje – nuo 1 metų; galiojanti bendrosios 
praktikos slaugytojo licencija; dirba sveikatos priežiūros įstai-
goje tyrimo metu (nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 sausio 
31 d. ); savo noru sutiko dalyvauti tyrime ir atsakyti į jiems 
pateikto klausimyno klausimus. Pasirinktas kiekybinis tyrimo 
metodas, autoriaus sudarytas klausimynas iš uždarų, atvirų ir 
demografinių klausimų. Tyrimui taikyti aprašomosios statisti-
kos metodai, grafiniai duomenys vaizduojami naudojant „MS 
Office Excel 2010“. Tyrimui atlikti buvo gautas įstaigos direk-
toriaus pavaduotojo slaugai leidimas (žodžiu ir raštu).

Tyrimo rezultatai
Tyrimu buvo norima ištirti slaugytojų, dirbančių stacionare, 

darbo motyvaciją. Tyrime dalyvavusių slaugytojų amžius svy-
ruoja nuo 25 iki 60 metų (100 proc.). Didesnė slaugytojų dalis 
turi aukštesnįjį išsilavinimą (61,9 proc.), didesnį nei 10 metų 
darbo stažą (84,5 proc.). Dauguma tyrime dalyvavusių slaugy-
tojų dirba 1,0 etato (72 proc.) ar didesniu (26 proc.) krūviu.

Atsakydami į klausimą „Slaugytojų pasirinkimą dirbti sta-
cionare lėmusios priežastys“ (1 pav.), slaugytojai teigė: darbo 
specifika labai svarbu (41,6 proc.), svarbu (35,8 proc.), vidu-
tiniškai svarbu (10,9 proc.), nesvarbu (7,8 proc.), visiškai ne-
svarbu (3,9 proc.); geras atlyginimas labai svarbu (35,4 proc.), 
svarbu (27,6 proc.), vidutiniškai svarbu (18,7 proc.), nesvar-
bu (11,3 proc.), visiškai nesvarbu (2,7 proc.); galimybė moky-
tis ir tobulėti labai svarbu (41,2 proc.), svarbu (36,7 proc.), 
vidutiniškai svarbu (9,3 proc.), nesvarbu (11,3 proc.), visiškai 
nesvarbu (1,5 proc.); geras vadovas labai svarbu (40,1 proc.), 
svarbu (38,5 proc.), vidutiniškai svarbu (3,5 proc.), nesvarbu 
(15,6 proc.), visiškai nesvarbu (2,3 proc.); puikus kolektyvas 
labai svarbu (48,7 proc.), svarbu (32,7 proc.), vidutiniškai 
svarbu (1,9 proc.), nesvarbu (14,8 proc.), visiškai nesvarbu 
(1,9 proc.); geros darbo sąlygos labai svarbu (52,1 proc.), svar-
bu (30 proc.), vidutiniškai svarbu (1,9 proc.), nesvarbu (12,9 
proc.), visiškai nesvarbu (2,7 proc.); geri darbiniai santykiai 
labai svarbu (55,2 proc.), svarbu (29,6 proc.), vidutiniškai 
svarbu (1,9 proc.), nesvarbu (12,5 proc.), visiškai nesvarbu 
(0,8 proc.); ar laisvų darbo vietų buvo tik šioje gydymo įstaigoje 
labai svarbu (15,6 proc.), svarbu (23,3 proc.), nesvarbu (35,8 
proc.), visiškai nesvarbu (7,8 proc.).       

Atsakydami į klausimą „Ar Jūs patenkinta savo darbu 
stacionare“, dauguma tyrime dalyvavusių slaugytojų savo pa-
sitenkinimą atliekamu darbu stacionare įvertino gerai (8–10 
balų) – 61,6 proc., vidutiniškai (6–7 balai) – 18,7 proc., blo-
gai (1–5 balai) – 19,7 proc. 
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1 pav. Slaugytojų pasirinkimą dirbti stacionare lėmusios priežąstys 

Atsakydami į klausimą „Slaugytojo darbas Jums yra“  
(2 pav.), didesnė dalis slaugytojų teigė: jų pragyvenimo šaltinis 
labai svarbu (67 proc.), svarbu (25,7 proc.), vidutiniškai svar-
bu (2,7 proc.), nesvarbu (4,6 proc.). Galimybė išreikšti save la-
bai svarbu (19,4 proc.), svarbu (41,6 proc.), vidutiniškai svar-
bu (19,1 proc.), nesvarbu (18,8 proc.), visiškai nesvarbu (1,6 
proc.). Įdomus, mėgstamas darbas labai svarbu (45,5 proc.), 
svarbu (35 proc.), vidutiniškai svarbu (9,7 proc.), nesvarbu 
(8,6 proc.), visiškai nesvarbu (1,2 proc.). Galimybė daryti pro-
fesinę karjerą labai svarbu (12,1 proc.), svarbu (27,6 proc.), 
vidutiniškai svarbu (36,6 proc.), nesvarbu (19,4 proc.), visiš-
kai nesvarbu (4,3 proc.). Galimybė tobulėti labai svarbu (35,4 
proc.), svarbu (35 proc.), vidutiniškai svarbu ir nesvarbu (po 
14 proc.), visiškai nesvarbu (1,6 proc.). Galimybė padėti žmo-
gui labai svarbu (59,6 proc.), svarbu (31,1 proc.), vidutiniškai 
svarbu (3,1 proc.), nesvarbu (6,2 proc.).
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Atsakydami į klausimą „Jei reikėtų rinktis dar kartą profe-
siją, ar pasirinktumėte slaugytojo profesiją“, slaugytojai tei-
gė: tikriausiai taip (gal) (37,4 proc.), tikrai taip (26,8 proc.), 
tikriausiai ne (20,2 proc.), ne, jokiu būdu (3,5 proc.), nežinau 
(12,1 proc.).

Atsakydami į klausimą „Kas Jums darbe kelia nepasiten-
kinimą“ (3 pav.), slaugytojai teigė: nepakankamas slaugytojų 
darbo įvertinimas visiškai sutinku (64,6 proc.), sutinku (26,5 
proc.), nesu tikras (-a) (5 proc.), nesutinku (3,1 proc.), visiškai 
nesutinku (0,8 proc.). Neadekvatus darbo užmokestis visiškai 
sutinku (71,2 proc.), sutinku (23 proc.), nesu tikras (-a) (3,1 
proc.), nesutinku (1,9 proc.), visiškai nesutinku (0,8 proc.). 
Reiklūs, nepatenkinti pacientai visiškai sutinku (13,2 proc.), 
sutinku (27,2 proc.), nesu tikras (-a) (26,1 proc.), nesutinku 
(28,8 proc.), visiškai nesutinku (4,7 proc.). Blogi santykiai su 
kolegomis (slaugytojais) visiškai sutinku (9,7 proc.), sutinku 
(21,4 proc.), nesu tikras (-a) (31,2 proc.), nesutinku (27,6 
proc.), visiškai nesutinku (10,1 proc.). Blogi santykiai su gydy-
tojais visiškai sutinku (8,2 proc.), sutinku (25,7 proc.), nesu ti-
kras (-a) (24,1 proc.), nesutinku (29,6 proc.), visiškai nesutin-
ku (12,7 proc.). Blogi santykiai su vadovu visiškai sutinku (8,9 
proc.), sutinku (19,5 proc.), nesu tikras (-a) (15,6 proc.), ne-
sutinku (41,6 proc.), visiškai nesutinku (14,4 proc.). Dėl dar-
bo priemonių stygiaus visiškai sutinku (14 proc.), sutinku (23,4 
proc.), nesu tikras (-a) (16,7 proc.), nesutinku (38,1 proc.), 
visiškai nesutinku (7,8 proc.). Blogos darbo sąlygos visiškai su-
tinku (7,4 proc.), sutinku (21,4  proc.), nesu tikras (-a) (24,1 
proc.), nesutinku (37 proc.), visiškai nesutinku (10,1 proc.). 
Nepakankama tolesnio mokymosi ir karjeros galimybė visiškai 
sutinku (15,6 proc.), sutinku (22,6 proc.), nesu tikras (-a)  
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(22,9 proc.), nesutinku (30,3 proc.), visiškai nesutinku (8,6 
proc.). Neadekvati premijų ir skatinimo politika visiškai sutinku 
(50,6 proc.), sutinku (26,5 proc.), nesu tikras (-a) (8,9 proc.), 
nesutinku (10,5 proc.), visiškai nesutinku (3,5 proc.). Nepa-
kankamai kompensuojami tobulinimosi ir specializacijos kursai 
visiškai sutinku (48,6 proc.), sutinku (27,6 proc.), nesu tikras 
(-a) (7,4 proc.), nesutinku (12,5 proc.), visiškai nesutinku (3,9 
proc.) Turimas darbo krūvis per didelis visiškai sutinku (38,5 
proc.), sutinku (26,1 proc.), nesu tikras (-a) (12,8 proc.), ne-
sutinku (18,3 proc.), visiškai nesutinku (4,3 proc.).

Atsakydami į klausimą „Kokios motyvacijos priemonės yra 
taikomos Jūsų darbovietėje“ (4 pav.), slaugytojai teigė: bendros 
darbuotojų šventės, kelionės (47,1 proc.), mokymosi ir tobuli-
nimosi galimybė (45,9 proc.), pagrindinio darbo užmokesčio 
(algos) pakėlimas (26,8 proc.), geros darbo sąlygos (23,3 proc.), 
vadovo padėka, pagyrimas (21,8 proc.), premijos skyrimas (3,1 
proc.), pareigų paaukštinimas (1,6 proc.) bei dovanos (1,6 
proc.). 22,2 proc. slaugytojų teigė, kad netaikomos jokios 
motyvacijos priemonės.

Atsakydami į klausimą „Ar Jūs esate patenkintas (-a) dar-
bovietėje taikomomis motyvacijos priemonėmis“ (5 pav.), 
slaugytojai nurodė: labai patenkintas (-a) (2,3 proc.), paten-
kintas (-a) (22,6 proc.), nei taip, nei ne (35 proc.), nepaten-
kintas (-a) (23 proc.) ir labai nepatenkintas (-a) (17,1 proc.).
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5 pav. Ar slaugytojas yra patenkintas (-a) darbovietėje taikomomis 
motyvacijos priemonėmis

Tyrimo rezultatų aptarimas 
Tyrimo duomenys parodė, kad slaugytojų pasirinkimą 

dirbti stacionare labiausiai lėmė geros darbo sąlygos (82,1 
proc.), puikus kolektyvas (81,4 proc.), geras vadovas (78,6 

proc.), galimybė mokytis ir tobulėti (77,9 proc.), darbo spe-
cifika (77,4 proc.). 

A. Raguckakaitės [3] tyrimas atskleidė, kad pasirinkimą 
dirbti stacionare lėmusios priežastys yra darbo specifika (29 
proc.), didesnis atlyginimas už intensyvų darbą (29 proc.), 
galimybė mokytis ir tobulėti (18 proc.), laisvų darbo vietų 
buvimas (16 proc.). 

Tyrimo duomenimis, labai patenkinti darbu stacionare 
buvo 61,6 proc. slaugytojų, vidutiniškai patenkinti – 18,7 
proc.,  nepatenkinti – 19,7 proc.

D. Rimkūnienės [16] tyrimas nustatė, kad mažiau paten-
kintų savo darbu yra 53,6 proc. slaugytojų, labiau patenkintų –  
46,4 proc. 

Tyrimo duomenys parodė, kad 92,7 proc. slaugytojų jų 
darbas yra pragyvenimo šaltinis, galimybė padėti žmogui – 
90,7 proc., įdomus, mėgstamas darbas – 80,5 proc., galimybė 
tobulėti – 74,4 proc.

A. Raguckaitės [3] tyrimas parodė, kad didžiajai daliai 
slaugytojų slaugytojo darbas yra pragyvenimo šaltinis (80,0 
proc.), galimybė padėti žmogui (70,0 proc.), įdomus, mėgsta-
mas darbas (53,0 proc.).

Tyrimo duomenimis, 64,2 proc. slaugytojų yra patenkinti 
slaugytojo profesija, niekada nesirinktų slaugytojo profesijos 
35,8 proc. apklaustųjų.

D. Krušinskaitės [9] atliktas tyrimas rodo, kad didesnė 
dalis slaugytojų neketina keisti darbo ir mano, kad liks dirb-
ti pagal profesiją. Esant palankiam organizacijos klimatui, 
slaugytojai jaučia, kad jie atlieka naudingą darbą ir tai leidžia 
jiems pajusti savo vertę. 

A. Rupulytės [17] tyrimas parodė, kad didžioji dalis res-
pondentų (76 proc.), dirbančių visuomenės sveikatos centre, 
yra patenkinti savo darbu ir teigia, kad jų darbas yra naudin-
gas ir turi nemažai įtakos visuomenės sveikatai. 

I. Šarienės [18] atliktame tyrime nurodoma, kad daugiau 
nei pusė slaugytojų (57,3 proc.) teigė, jog dar kartą rinktųsi tą 
pačią profesiją, o nesirinktų 42,7 proc.

Tyrimo duomenimis, slaugytojams darbe nepasitenkinimą 
kelia neadekvatus darbo užmokestis (94,2 proc.), nepakan-
kamas slaugytojų darbo įvertinimas (91,1 proc.), neadekva-
ti premijų ir skatinimo politika (77,1 proc.), nepakankamai 
kompensuojami tobulinimosi ir specializacijos kursai (76,2 
proc.), per didelis darbo krūvis (64,6 proc.).

A. Razbadausko, T. Žuravliovos ir R. Dumbrauskienės [6] 
tyrimas parodė, kad 86 proc. slaugytojų nėra patenkinti gau-
namu atlyginimu ir ateities perspektyvomis. A. Raguckaitės 
[3] tyrimas parodė nepasitenkinimo darbe priežastis: nepa-
kankamas slaugytojų darbo įvertinimas (62 proc.) ir neadek-
vatus darbo užmokestis (57 proc.). 

I. Šarienės [18] atliktame tyrime nurodoma, kad Lietuvos 
X miesto PSPC buvo vykdoma anketinė specialistų apklausa 
raštu, joje 69 proc. slaugytojų ir privačių šeimos sveikatos prie-
žiūros centrų 87 proc. slaugytojų nurodo, kad pagrindinė ne-
pasitenkinimo darbu priežastis – nedidelis darbo užmokestis.

Tyrimo duomenimis, slaugytojai nurodo motyvacijos 
priemones, taikomas stacionare: bendras darbuotojų šventes, 
keliones (47,1 proc.), mokymosi ir tobulinimosi galimybes 
(45,9 proc.). 

A. Raguckaitės [3] tyrimas parodė, kad dažniausiai slaugy-
tojai išskyrė dvi motyvacijos priemones, taikomas jų darbo-
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vietėje: geras darbo sąlygas (43 proc.), slaugytojų bei vadovo 
padėką, pagyrimą (42 proc.). 

D. Rimkūnienės [16] tyrimas parodė, kad didžioji dalis 
slaugytojų teigė: jų darbe skiriamos premijos (43,2 proc.), va-
dovo pagyrimas (21,7 proc.), geros darbo sąlygos (18,7 proc.) 
ir skyriuje nėra jokių skatinimo priemonių (18,7 proc.).

Tyrimo duomenimis, didžioji dalis slaugytojų (60 proc.) 
nėra motyvuoti ir nurodo, kad jie nėra patenkinti darbovie-
tėje taikomomis motyvacijos priemonėmis, nes „arba nėra 
taikomos jokios motyvacinės priemonės, arba jos yra nepa-
kankamos“, „už intensyvų darbą nėra jokio paskatinimo“, „la-
bai jau mažas finansinis atlygis“, „nėra jokio įvertinimo – nei 
žodžiu, nei materialinio paskatinimo“ ir t. t. 

I. Šarienė [18] teigia, kad pagrindinė skatinimo priemonė 
yra piniginis skatinimas. Tai nurodė 94 proc. slaugytojų.

Išvados 
1. Slaugytojų pasirinkimą dirbti stacionare labiausiai lėmė 

geros darbo sąlygos, puikus kolektyvas, vadovas, galimybė 
mokytis ir tobulėti bei darbo specifika. 

2. Slaugytojo darbas slaugytojams yra pragyvenimo šaltinis, 
galimybė padėti žmogui, galimybė tobulėti bei įdomus ir 
mėgstamas darbas. Didžioji dalis slaugytojų yra patenkinti 
savo darbu stacionare ir slaugytojo profesija. Nemaža da-
lis slaugytojų nurodė, kad yra vidutiniškai patenkinti ar 
nepatenkinti savo darbu stacionare ir niekada nesirinktų 
slaugytojo profesijos.

3. Veiksniai, lemiantys slaugytojų nepasitenkinimą profesija 
ir darbu: neadekvatus darbo užmokestis, nepakankamas 
slaugytojų darbo įvertinimas, neadekvati premijų ir skati-
nimo politika, lūkesčių neatitikimas, nepakankama toles-
nio mokymosi ir karjeros galimybė bei per didelis darbo 
krūvis.

4. Nemaža dalis tyrime dalyvavusių slaugytojų nurodo moty-
vacijos priemones, taikomas stacionare: bendros darbuoto-
jų šventės, kelionės, mokymosi ir tobulinimosi galimybės, 
geros darbo sąlygos. Didžioji dalis slaugytojų nėra moty-
vuoti ir nurodo, kad nėra patenkinti jų darbovietėje taiko-
momis motyvacijos priemonėmis, nes arba jos nepakanka-
mos, arba nėra taikoma jokių motyvacijos priemonių.

THE PROFESSIONAL  
MOTIVATION AMONG NURSING 

STAFF IN HOSPITAL
Keywords: nurse, job satisfaction, motivation.

SUMMARY
Nurses‘ professional motivation remains extremely impor-

tant in Lithuania. Nurses’ professional motivation is one of 
the main objectives in the organization‘s management, becau-
se nurses are the largest health care personnel group. Diverse 
and active nurse‘s activities could be possible only if to ensure 

all the needs and expectations. Aim of the research was to 
investigate the professional motivation among nursing staff 
in hospital. There were used quantitative study using an ano-
nymous author‘s survey for the nurses. There were the inter-
viewed the nurses (n = 257) which are working in one of the 
Klaipedas Hospitals. The results showed that, well satisfied 
nurses are much more motivated and get along better with 
others. Not all nurses who participated in the questionnaire 
survey are motivated to work in the hospital. The training and 
specialization courses are compensated insufficiently. 

Nurses‘ dissatisfaction with the work in hospital is related 
to inadequate salary, lack of bonuses and promotion policies, 
appreciation, education and career opportunity. 

Literatūra 
1. Žuravliova T., Būta M., Juškutė N. Profesinė motyvacija slaugoje. Sveika-

tos mokslai, 2011; 21(7):160–163.
2. Čalko T., Vaškelytė  A., Zagurskienė D. Slaugytojų darbo motyvacijos bei 

pasitenkinimo darbu sąsajos. Slauga: mokslas ir praktika, 2013; 6(198):7–9.
3. Raguckaitė A. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų motyva-

cija darbui ir ją įtakojantys veiksniai. Magistro baigiamasis darbas. Kau-
nas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2013.

4. Ožeraitienė V., Gaigalaitė V., Arnatkevič J. Profesinės veiklos vidinės mo-
tyvacijos ir pasitenkinimo darbu charakteristikų tyrimas. Medicinos teori-
ja ir praktika, 2014; 20(4):292–298.

5. Gerikienė V. Lietuvos bendruomenės slaugytojų pasitenkinimas darbu 
profesinę veiklą veikiančių veiksnių kontekste. Medicinos teorija ir prakti-
ka, 2011; 17(2):175–180. 

6. Razbadauskas A., Žuravliova T., Dumbrauskienė R. Stacionaro slaugytojų 
profesinę motyvaciją sąlygojančių darbo aplinkos veiksnių analizė. Sveika-
tos mokslai, 2011; 21(7): 164–167.

7. Inčiūraitė L., Žilinskas V. J. Personalo darbo skatinimą lemiančių veiksnių 
tyrimas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Ekonomika ir va-
dyba, 2010; (15):530–541.

8. Toode K., Routasalo P., Suominen T. Work motivation of nurses: A litera-
ture review. Nursing Studies, 2011; 48(2):246–257.

9. Krušinskaitė D. Slaugytojų su darbu susijusio streso, pasitenkinimo darbu 
ir ketinimų keisti darbą vertinimas. Klinikinės slaugos magistro baigiama-
sis darbas. Kaunas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2013.

10. Steponkevičius D. Darbuotojų motyvavimo sistemos gerinimas skirtingo 
tipo organizacijose. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas, Vytauto Didžio-
jo universitetas, 2012. 

11. Sajienė L., Antanaitienė A. Tikslingo profesinio apsisprendimo skatinimas 
šiuolaikinėje socialinio ugdymo paradigmoje. Tiltai, 2012; (2):71–81.

12. Ustinavičiūtė L., Katkonienė A., Žemaitaitytė I. Veiksniai, susiję su sė-
kmingu karjeros planavimu ir profesijos pasirinkimu paauglystėje. Sociali-
nis darbas, 2011; 10(2):169–180.

13. Pociutė L., Zagurskienė D. Operacinės slaugytojų pasitenkinimo darbu 
įvertinimas.  Sveikatos mokslai, 2013; 23(4):94–98.

14. Mazeliauskas T. Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninių slaugos darbuo-
tojų pasitenkinimo darbu įvertinimas. Magistro diplominis darbas. Kau-
nas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2013.

15. Sūnelaitytė A., Žydžiūnaitė V. Aukštųjų mokyklų absolventų pasirengimas 
darbo vietai: darbdavių nuomonė. Profesinės studijos: teorija ir praktika, 
2013; (12):128–135.

16. Rimkūnienė D., Komandinio darbo aspektai slaugytojų praktikoje. Ma-
gistro baigiamasis darbas. Kaunas, Lietuvos sveikatos mokslų universite-
tas, 2014.

17. Rupulytė A. Visuomenės sveikatos centrų darbuotojų poreikiai, susiję su 
profesine veikla, ir jų tenkinimas. Magistro diplominis darbas. Kaunas, 
Kauno medicinos universitetas, 2007. 

18. Šarienė I. Slaugytojų, dirbančių viešojoje įstaigoje ir privačiuose šeimos 
sveikatos priežiūros centruose, darbo apimties ir darbo motyvacijos anali-
zė. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas, Kauno medicinos universitetas, 
2010.

Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ mokslinių straipsnių pateikimo tvarkos aprašą, autorių teisių  
patvirtinimo dokumento formą ir Reikalavimus autoriams rasite internetinėje svetainėje adresu www.sskc.lt



9Slaugos praktika

Slaugytojo pagalba sergantiesiems onkologine  
liga įveikti psichologinį stresą

Ana Lugina, Alina Vaškelytė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedra

Raktažodžiai: onkologiniai ligoniai; psichologinis stresas, 
streso įveika, R. S. Lazaruso streso įveikos teorija; J. Travelbee 
tarpasmeninių santykių modelis.

Santrauka
Piktybinis navikas yra traktuojamas kaip rimtas stresorius, 

kuris trikdo paciento gyvenimą, sukelia psichologinę įtampą 
bei kitas negatyvias emocijas. Slaugytojas turi gebėti sukurti 
gerus tarpasmeninius santykius su pacientu, laiku pastebė-
ti bei atpažinti emocinio streso požymius ir, atsižvelgdamas 
į psichosocialines, ekonomines bei fizines galimybes, padėti 
imtis atitinkamų veiksmų jį įveikti.

Šio darbo tikslas yra teoriškai pagrįsti slaugytojo veiklą – 
padėti onkologiniams ligoniams įveikti psichologinį stresą, 
taikant R. S. Lazaruso streso įveikos teoriją bei J. Travelbee 
tarpasmeninių santykių modelį.

Ilgą laiką patiriamas stresas išsekina pacientą, trikdo jo kas-
dieninį funkcionavimą bei turi įtakos ligai vystytis, todėl svar-
biu pagalbos elementu tampa streso įveikos strategijų taiky-
mas. Slaugos personalo buvimas šalia, empatija, išklausymas 
leidžia suprasti, kas vyksta vėžiu sergančiojo psichikoje. Pasi-
rinktas optimalus R. S. Lazaruso pateiktas streso įveikos būdas 
gali sumažinti neigiamą ligos įtaką. Atsižvelgdamas į tai, koks 
modelis taikomas, pacientas keičia savo elgesį ir aplinką arba 
įsitikinimus, norus ir gyvenimo tikslus, kad sugebėtų prisitai-
kyti prie naujo gyvenimo su liga.

Slaugytojas, taikydamas J. Travelbee tarpasmeninių santy-
kių slaugos modelį ir sukūręs gerus tarpasmeninius santykius 
su sergančiuoju onkologine liga, gali padėti jam pasirinkti 
efektyviausią streso įveikos būdą pagal R. S. Lazaruso streso 
įveikos teoriją. Atsižvelgdamas į paciento fizines, psichologi-
nes, ekonomines ir socialines galimybes, slaugytojas siūlo pa-
cientui tinkamiausią, į problemą arba į emocijas orientuotą 
streso įveikos strategiją. 

Įvadas
Šiuolaikinėje visuomenėje onkologiniai susirgimai yra gana 

opi problema – visame pasaulyje pagal žmonių sergamumą ir 
mirtingumą piktybiniai navikai ligų sąraše užima antrą vietą [1].  
Onkologinėmis ligomis sergantys pacientai susiduria su gau-
sybe problemų, iš kurių dažniausios yra finansų trūkumas, 
sunkumai atliekant kasdienes veiklas, sekinantys fiziniai simp-
tomai, informacijos apie ligą stoka bei psichologinio diskom-
forto problemos [2, 3]. Nors medicina ir technologijos nuolat 
tobulėja, onkologinė liga vis dar skamba kaip nuosprendis ir 
asocijuojasi su neišvengiama mirtimi. Psichologinės pagalbos 
poreikis tampa pirmaeiliu, nes psichoemocinė asmens būklė, 
išgirdus vėžio diagnozę, traktuojama kaip stiprus emocinis 

stresas [4]. Išgyvenimai yra panašūs į kitus kritinius įvykius as-
mens gyvenime, kaip antai artimojo mirtis ar išsiskyrimas [5].  
Nustatyta, kad daugiau kaip trečdalis pacientų, kuriems diag-
nozuotas vėžys, patiria vidutinį ar stiprų psichologinį stresą 
[6], dėl kurio tarp sergančiųjų vėžiu suicidinių atvejų, palygin-
ti su visa populiacija, pasitaiko daug dažniau [7]. Psichologinio 
streso įveikimas tampa pagrindine onkologinio ligonio užduo-
timi, siekiant ir toliau racionaliai vertinti savo situaciją ir imtis 
tinkamų veiksmų, norint išsaugoti savo gyvybę [6]. 

Ilgą laiką patiriamas stresas išsekina pacientą, trikdo jo 
kasdieninį gyvenimo ritmą bei turi įtakos ligos vystymuisi. 
Onkologinė liga yra sunkiai kontroliuojama, todėl svarbiu 
pagalbos elementu tampa streso įveikos strategijų, tam tikrų 
psichologinių intervencijų, pagrįstų teorijomis, taikymas, ku-
rios yra nukreiptos į kovą su emociniu dirgikliu [8]. Indivi-
dualūs pacientų skirtumai lemia, kad kiekvienas iš jų savaip 
išgyvena onkologinę situaciją ir skirtingai su ja susidoroja. 
Anot psichologinio streso tyrėjo R. S. Lazaruso (1984), įvai-
rūs poveikiai nesukelia streso, kol žmogus neįvertina jų kaip 
stresorių [9].

Dažnai pacientai, apimti nevilties ir nežinomybės, negali 
arba nenori atskleisti savo psichologinių sunkumų [7]. To-
dėl bendravimo su tokiu ligoniu metu turi būti nustatomos 
kilsiančios problemos ir turi būti imamasi veiksmų, galinčių 
padėti pacientui susitaikyti su liga ir prie jos prisitaikyti. Pa-
grindinė sąlyga, norint suteikti efektyvią psichoemocinę pa-
galbą pacientui stresinei situacijai įveikti, – suprasti sergan-
čiojo vėžiu psichiką. Svarbiausiais slaugos proceso elementais 
tampa tiesiog geranoriškas buvimas šalia, empatija, užuojauta 
ir išklausymas. Šie komponentai labiausiai pabrėžiami pagal  
J. Travelbee (1966) tarpasmeninių santykių modelį [10].

Darbo tikslas – teoriškai pagrįsti slaugytojo veiklą – padėti 
onkologiniams ligoniams įveikti psichologinį stresą, taikant 
R. S. Lazaruso streso įveikos teoriją bei J. Travelbee tarpasme-
ninių santykių modelį.

R. S. Lazaruso streso įveikos teorija
Anot R. S. Lazaruso (2006), psichologinis stresas kyla, kai 

asmuo, paveiktas išorinio ar vidinio veiksnio bei įvertinęs, nu-
statęs jo kenksmingumą, traktuoja jį kaip grėsmę [9]. Reakcija 
į stresą – stresoriaus sukeltų organizmo fiziologinių, psicholo-
ginių ir kitų sistemų reakcijų į stresorių visuma. Pagal R. S. La-
zaruso streso įveikos teoriją, stresas suprantamas kaip procesas, 
kurį kiekvienas žmogus priima ir įveikia skirtingai [11]. 

Streso įvertinimas yra pagrindinis teorijos elementas, ku-
ris skirstomas į pirminį ir antrinį. Pirminio įvertinimo metu 
žmogus nustato, kiek jį veikiantis stresorius yra pavojingas ir 
kokią reikšmę turi asmens gerovei bei jo vertybėms. Galimi 
trys įvertinimo variantai: neturintis įtakos, turintis teigiamą 
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įtaką ir stresinis. Antrinio įvertinimo metu ieškoma galimų 
būdų pašalinti stresą bei įveikti dirgiklio sukeltą psichologinį 
disbalansą [12]. Pirminis įvertinimas sužadina antrinį, kai pir-
minio įvertinimo metu situacija traktuojama kaip grėsmė. 

Streso įveikimas – procesas, kai asmuo, pasitelkęs fizinę 
veiklą ir (arba) kognityvines funkcijas, stengiasi suvaldyti jį vei-
kiantį dirgiklį (1 pav.) [9, 12]. Kiekvienas žmogus įveikia stresą 
priklausomai nuo turimų išteklių: fizinių, psichologinių, eko-
nominių, socialinių [12]. Streso įveikimo būdas pasirenkamas 
atsižvelgiant į išteklių visumą. 

Iniciatyvi
įveika

Stresoriaus
suvokimas

Stresoriaus
įvertinimas

Į problemą
orientuota

įveika

Į emocijas
orientuota

įveika

Stresorius Stresoriaus
įvertinimas

1 pav. Streso įveika pagal R. S. Lazarusą (2006) [9]

R. S. Lazarusas (2006) pateikė du streso įveikimo būdus [9]:
1. Į problemą orientuota įveika, kai imamasi veiksmų, kuriais 

siekiama išspręsti iškilusias problemas: sprendimų paieška, 
informacijos rinkimas. 

2. Į emocijas orientuota įveika, kai pakeičiamas požiūris į susi-
klosčiusią situaciją.
Dažniausiai psichologinis stresas, kylantis dėl vėžio diagno-

zės nustatymo, reikalauja abiejų įveikimo būdų [9].

J. Travelbee tarpasmeninių  
santykių modelis

M. Kirkevoldas (2001) pateikia J. Travelbee (1966) sukurtą 
ir išvystytą modelį, pagal kurį slaugytojo ir paciento santykiai 
grindžiami abipusiu pasitikėjimu ir supratingumu. Tokie san-
tykiai prasideda nuo pirmo jųdviejų susitikimo ir toliau vystosi 
keliais etapais [10]:
1. Įžanginis susitikimas – slaugytojas ir pacientas nepažįsta vie-

nas kito ir jųdviejų nuomonė susidaro tik iš egzistuojančių 
stereotipų.

2. Asmens tapatybių atskleidimas – kiekvieno dvasinis gyveni-
mas ir jų vertybės tampa aiškesnės.

3. Empatija – atsirandantis mokėjimas tam tikru momentu įsi-
jausti ir dalytis tam tikra būsena, suvokti kito psichologinę 
būklę.

4. Užjautimas – ypatinga rūpinimosi forma. Slaugytojas sten-
giasi palengvinti išgyvenimus ir pacientui leisti suvokti, kad 
su savo bėda jis nėra vienas.

5. Abipusis supratimas ir ryšio užmezgimas – šiame etape paci-
entas ir slaugytojas noriai dalijasi savo mintimis, išgyvenimais.
Slaugytojas, norėdamas sukurti tvirtus tarpasmeninius santy-

kius su pacientais, turėtų suvokti, kad kiekvienas iš jų yra unika-
lus savo požiūriu, išgyvenimais, patirtimi, individualumu, o ligos 
buvimas tik dar labiau pabrėžia tuos asmeninius jų bruožus [10]. 

Liga, kuria suserga pacientas, pagal šį modelį apibrėžiama 
kaip didelė patirtis [10]. Kaip susirgęs žmogus reaguos į nei-
giamus gyvenimo aspektus, lemia jo pasirinkimas. Vienas tai 
gali suvokti kaip lemtingą ir neteisingą gyvenimo įvykį, o ki-
tas – kaip galimybę kažką pakeisti savo gyvenime bei ugdytis 

kaip asmenybei. Slaugytojo užduotis – bendraujant geriau 
pažinti pacientą ir, atsižvelgiant į pastarojo asmens savybes, 
lūkesčius, padėti priimti tinkamą sprendimą, suvokti kančių 
esmę bei padėti neprarasti pasitikėjimo savimi ir savo gyve-
nimu [13].

Streso įveikos strategijos, kurias taiko slau-
gytojas padėdamas onkologiniams ligoniams 

įveikti psichologinį stresą, remdamasis  
R. S. Lazaruso streso įveikos teorijos bei  

J. Travelbee tarpasmeninių santykių modeliu
Specialistams svarbu padėti pacientui įveikti stresą, kuris 

kyla dėl onkologinės ligos. Slaugytojas, nustatęs, jog vėžio 
diagnozė yra traktuojama kaip stresorius, turėtų išsiaiškin-
ti jo reikšmę pacientui ir padėti jį įveikti, atsižvelgdamas į 
paciento galimybes [14]. Slaugytojui turi būti svarbu, kad 
pacientas įveiktų psichologinį stresą ir sugebėtų dėl pasikei-
tusios situacijos gyventi visavertiškai.

Norint sergančiajam suteikti racionalią ir efektyvią pagal-
bą, reikia jį pažinti kaip žmogų, todėl labai svarbus slaugyto-
jo ir paciento santykių kūrimas. Neįmanoma numanyti, ko 
nori pacientas, jei jis neišsipasakoja, kas jį jaudina. 

Onkologinės ligos gydymas – ilgas procesas, kuris gali tęs-
tis visą paciento gyvenimą. Į onkologijos centro skyrius tas 
pats pacientas patenka dažnai, tad galima stebėti, kaip pacien-
to ir slaugos personalo santykiai perkopia visas tarpasmeninių 
santykių kūrimo stadijas. Kiekvieno santykių kūrimo etapo 
metu slaugytojas išsiaiškina svarbius duomenis apie paciento 
asmenybę, jį kamuojančias problemas. Bendraujant sukuria-
ma šilta ir empatiška atmosfera, stengiamasi palengvinti paci-
ento potyrius ir padėti išspręsti iškilusias problemas. Slaugyto-
jas lėtai tampa asmeniu, kuriam sergantysis nori išsakyti savo 
jausmus ir išgyvenimus. Nebūtina ieškoti sudėtingų būdų bei 
priemonių ar net psichologinių intervencijų, kartais slaugyto-
jas pagalbą pacientui gali suteikti įprasto pokalbio metu.

Anot R. S. Lazaruso (2006), streso įveikos pasirinkimas 
priklauso nuo asmens fizinės būklės, jo asmenybės bruožų, 
psichologinių savybių, ekonominių išteklių [9]. Bendrauda-
mas su pacientu, slaugytojas turėtų išsiaiškinti jo galimybes 
ir nukreipti jį teisingo streso įveikimo būdo link (2 pav.).

Nusprendus, jog geriausia taikyti į problemą orientuo-
tą įveiką, slaugytojas turėtų rekomenduoti, kokių imtis 
veiksmų, kad, pavyzdžiui, sumažintų vienus ar kitus ligos 
ar chemoterapijos sukeltus reiškinius, palengvintų kančias ir 
pagerintų gyvenimo kokybę. Privalu ligonį skatinti aktyviai 
dalyvauti gydymo procese ir siekti gauti kuo daugiau in-
formacijos apie savo ligą, gydymą, pasiekiamą kitą terapiją, 
siūlyti kuo prasmingiau leisti savo laisvalaikį, imtis naujos 
malonios veiklos. Tuomet pacientas pasijaučia galintis kont-
roliuoti savo ligą, jos vystymąsi. 

Į emocijas nukreipta įveika turėtų būti taikoma, kai 
pacientas neturi pakankamai galimybių keisti ligos sukeltų 
aplinkybių. Galima raginti kurti naują požiūrį į gyvenimą 
ir iš naujo atrasti jo prasmę, persvarstyti gyvenimo priorite-
tus, padėti rasti teigiamų dalykų: galbūt liga suvienijo šeimą 
ir santykiai su aplinkiniais ir šeimos nariais pagerėjo; galbūt, 
lankydamasis onkologijos skyriuose, ligonis surado naujų 
draugų ir bendraminčių. Naudinga yra stiprinti paciento 
savivertę bei ugdyti jo pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis, 
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skatinti aktyviai dalyvauti kovojant už savo gyvybę ir sveika-
tą, bandyti kartu kurti naujus gyvenimo uždavinius, apgal-
voti ir įsivertinti kokybiškai pasikeitusio gyvenimo vertybes 
bei iš naujo atrasti laimės šaltinius. Norint pacientui padėti 
kontroliuoti emocijas, galima pasiūlyti taikyti įvairias atsipa-
laidavimo technikas.

Stresoriaus
suvokimas

Į problemą
orientuota

įveika

Į emocijas
orientuota įveika

Stresorius
Stresoriaus
įvertinimas

psichologiniai ištekliai

materialiniai ištekliai

� Pirmas įžanginia susitikimas
Asmens tapatybių atskleidimas�
Empatija�
Užuojauta�
Abipus supratimas ir ryšio�
užmezgimas

J. Travelbee tarpasmeninių
santykių modelis

�ziniai ištekliai

socialiniai ištekliai

2 pav. Slaugytojų dalyvavimas pasirenkant streso įveikimo bū-
dus, atsižvelgiant į J. Travelbee tarpasmeninių santykių modelį 
bei R. S. Lazaruso streso įveikos teoriją (parengta autorės)

Labai svarbu, kad pagalba pacientui ir taikomi būdai būtų 
skirti kiekvienam ligoniui individualiai, kaip atskiri atvejai. 
Pavyzdžiui, siūlant rasti daugiau informacijos apie ligą, reikia 
prisiminti, kad senyvo amžiaus asmuo gali nemokėti naudotis 
internetu arba dėl silpnos regos negali skaityti. Siūlomi veiks-
mai turi atitikti ligonio galimybes.

Psichologiniai pakitimai onkologinės ligos metu apsunki-
na bendravimą su pacientais, riboja jų galimybę išsakyti savo 
jausmus ir poreikius bei sumažina tarpusavio ryšio užmezgi-
mo tikimybę. Dažnai pacientai net nenori priimti pagalbos iš 
aplinkinių, nes yra sutrikę bei pernelyg susikoncentravę į savo 
emocinius išgyvenimus [15]. Santykiai turi būti kuriami lėtai, 
pelnant vienas kito pasitikėjimą. Pacientui svarbu paaiškinti, 
kad jis suprastų, jog slaugytojas paciento neišgelbės, tačiau su-
teiks vilčių, kad galima gyventi kitaip.

Aktyvus dalyvavimas kasdieniame gyvenime, naujų sociali-
nių vaidmenų priėmimas – sėkmingos streso įveikos rodikliai 
[16]. Įveikęs stresą, pacientas, nepriklausomai nuo ligos, gali 
sugebėti išlaikyti ne tik fiziologinį, bet ir psichoemocinį balansą.

Apibendrinimas

Slaugytojas, taikydamas J. Travelbee tarpasmeninių santy-
kių modelį, sukūręs gerus tarpasmeninius santykius su sergan-
čiuoju onkologine liga, gali padėti jam pasirinkti efektyviausią 
streso įveikos būdą pagal R. S. Lazaruso streso įveikos teoriją. 
Atsižvelgdamas į paciento turimas fizines, psichologines, so-
cialines ir ekonomines galimybes, slaugytojas siūlo pacientui 
tinkamiausią, į problemą arba į emocijas orientuotą streso 
įveikos strategiją. 
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 Sėkmės istorijos

Džiaugiuosi galimybe padėti žmogui

Eglė Jankevičiūtė
Kauno kolegijos Medicinos fakulteto 2017 metų absolventė 

Bendrosios praktikos slaugytojo profesija – ne vien tiks-
lus techninis darbas, medicininių terminų išmanymas, tiksli 
žmogaus sandaros samprata kiekvienam, dar tik prisilietusiam 
ar jau nuėjusiam ilgą kelią šioje profesijoje. Tai dalis istorijos, 
tvirtai pagrindžiančios kilnius tikslus, drąsių žmonių nueitus 
sunkius kelius, kad šiandien mes, esami ar būsimi bendrosios 
praktikos slaugytojai, galėtume didžiuodamiesi tęsti jų dar-
bus. 

Nėra gyvenime lengvų kelių, kiekviena profesija turi pa-
ruošusi iššūkių, tačiau visi jie lengviau ar sunkiau įveikiami, 
jei turime patį didžiausią, neįkainojamą turtą – sveikatą. Kaip 
tenka pastebėti medicinos praktikoje, tik į ligos patalą atgulę 
žmonės suvokia geros savijautos, ligų nebuvimo prasmę, kaip 
viskas yra gyvenime paprasta ir įveikiama, kai esame sveiki. 
Sunkiomis akimirkomis mes esame arčiausiai žmogaus, esa-
me galbūt vienintelis tikėjimo, vilties, stiprybės šaltinis. Kaip 
slaugytojai, tą akimirką mes turime galimybę išgydyti savo pa-
cientų širdis, mintis, sielas, kūnus. Turime suvokti, kad galbūt 
jie neprisimins mūsų vardų, tačiau niekada nepamirš, kaip 

padėjome jiems pasijusti geriau, kai buvo sunku. Mes, stu-
dentai, esame atsakingai ir nuosekliai ruošiami laukiantiems 
išbandymams, mokomi žvelgti plačiai, neprarasti tikėjimo 
savo pasirinkimu ir turėti tvirtą žinių pagrindą, ant kurio jau 
kiekvienas statysime savo istoriją. Šios studijos atkakliems ir 
smalsiems suteikia plačių galimybių, žavi specializacijų gausa. 
Kiekvienas, įveikęs šį nemažai pastangų reikalaujantį kelią, 
gali tapti žmonijos gerovės kūrimo dalimi, oriai pasitikti į pa-
saulį ateinančiuosius, išlydėti išeinančiuosius. 

Tiek teorinės žinios, tiek praktikoje išgyventų atvejų gau-
sa per visus studijų metus manyje išugdė nepaprastą pagar-
bą žmogui. Niekada anksčiau į gyvybę neteko žvelgti tokiu 
atviru žvilgsniu. Manau, kad tai kiekvieno, kurį sutikau savo 
profesiniame kelyje, nuopelnas, padėjęs įsitvirtinti tikrosioms 
vertybėms. Esu dėkinga už suteiktas perspektyvas, tikėjimą ir 
palaikymą. Ir nesvarbu, kur neišvengiami pasirinkimai nuves-
tų, įgytų žinių neatims niekas, o tai – vis daugiau siekiančios 
asmenybės žingsnis aukštyn. Tikiu, kad šis mokslas įkvėps ne 
vieną, pasiryžusį dovanoti kitiems gerumą, viltį, gyvenimą.

Savo pasirinkimu nenusivyliau
Natalija Grigorovič

Nacionalinio vėžio instituto  
Onkoginekologijos skyriaus slaugytojo padėjėja

Mane labai domino darbas ligoninėje. Visada norėjau pa-
dėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos ir atjautos, todėl pa-
sirinkau slaugytojo padėjėjo mokymus Sveikatos priežiūros ir 
farmacijos specialistų kompetencijų centre. Sužavėjo dėsty-
tojai ir jų kompetencija, geranoriškumas, kantrybė. Mokytis 
buvo labai įdomu, o praktikos metu įgijau ir tobulinau prak-
tinius įgūdžius realiomis darbo sąlygomis. Šie mokymai man 
davė daug naudos.

Baigusi mokymus, 2007 metais įsidarbinau Nacionalinio 
vėžio instituto Onkoginekologijos skyriuje, kur dirbu iki šiol. 
Man labai patinka šis darbas ir draugiškas, darbštus kolekty-
vas. Džiaugiuosi savo pasirinkimu.
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Instrumentų plovimas ir dezinfekcija
Laima Ridziauskienė

VšĮ Druskininkų ligoninės

Infekcijų prevencijos veikla sveikatos priežiūros įstaigose 
yra siejama su paslaugų kokybe, nuo jos priklauso pacientų, 
darbuotojų ir lankytojų sauga. Plačiau aptarsime instrumentų 
plovimą ir dezinfekciją. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavi-
mai“ (toliau tekste – HN 47-1:2012), dezinfekcija – daugelio 
arba visų mikroorganizmų, išskyrus kai kurias bakterijų spo-
ras, sunaikinimas aplinkoje fizinėmis ir cheminėmis priemo-
nėmis.

Pagal tai, kokie mikroorganizmai paveikiami dezinfekcijos 
metu, dezinfekciją skirstome į:
•	 aukšto lygio dezinfekciją – daugelio arba visų mikroorganiz-

mų, išskyrus kai kurias atsparias bakterijų sporas, sunaiki-
nimas aplinkoje fizinėmis arba cheminėmis priemonėmis;

•	 vidutinio lygio cheminę dezinfekciją – daugelio bakterijų (iš-
skyrus jų sporas), tuberkuliozės mikobakterijų, virusų, gry-
belių sunaikinimas aplinkoje cheminėmis priemonėmis;

•	 žemo lygio cheminę dezinfekciją – daugelio bakterijų (išsky-
rus jų sporas) ir kai kurių virusų bei grybelių sunaikinimas 
aplinkoje cheminėmis priemonėmis.
Medicinos prietaisas – instrumentas, aparatas, įtaisas, progra-

minė įranga, medžiaga ar kitas reikmuo, naudojamas atskirai 
ar kartu su kitais reikmenimis, įskaitant programinę įrangą, jos 
gamintojo specialiai numatytą naudoti diagnostikos ir (arba) 
gydymo tikslams ir reikalingą tinkamai jam naudoti, ir kurį 
gamintojas numatė naudoti žmogaus ligai diagnozuoti, jos pli-
timui sustabdyti, eigai stebėti, gydyti ar palengvinti; traumai 
ar negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti, palengvinti ar kom-
pensuoti; anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, pakeisti 
ar modifikuoti; pastojimui kontroliuoti, ir kurio naudojimas 
pagal paskirtį neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar išoriškai 
farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemo-
nėmis, tačiau šios priemonės gali būti naudojamos kaip pagal-
binės veikimo priemonės.

Reikiamą dezinfekcijos lygį atitinkančią medžiagą reikia 
pasirinkti ir pagal infekcijos sukėlėjų perdavimo rizikos lygį, 
kurie skirstomi pagal kategorijas: 
•	 Ypač pavojingi medicinos prietaisai (A kategorija) – medi-

cinos prietaisai, kuriais skverbiamasi per odą, gleivines ir 
kurie liečia sterilius audinius, kūno ertmes ir (ar) jais teka 
sterilūs skysčiai.

•	 Nepavojingi medicinos prietaisai (C kategorija) – medicinos 
prietaisai, kurie nesiliečia su pacientu arba liečiasi tik su 
sveika oda.

•	 Pavojingi medicinos prietaisai (B kategorija) – medicinos 
prietaisai, kurie liečiasi su gleivine, pažeista oda.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigose medicinos prietaisai 

turi būti valomi, dezinfekuojami ir sterilizuojami, vadovau-
jantis gamintojo naudojimo instrukcijomis (rekomendacijo-
mis), o jų nesant – HN 47-1:2012 reikalavimais. 

Sveikatos priežiūros įstaigose draudžiama pakartotinai nau-
doti vienkartinio naudojimo medicinos prietaisus ar jų dalis. 

Kitų medicinos prietaisų priežiūra priklauso nuo kategorijos, 
kuriai jie priskirti: 
•	 ypač pavojingi medicinos prietaisai (A kategorija) valomi, 

dezinfekuojami ir sterilizuojami;
•	 pavojingi medicinos prietaisai (B kategorija) valomi, dezin-

fekuojami, sterilizuojami arba dezinfekuojami aukšto lygio 
dezinfekcijos priemonėmis. Tačiau HN 47-1:2012 atskiru 
10 priedu išskiria odontologines procedūras, kurioms atlikti 
naudojami sterilizuoti antgaliai. Kitoms procedūroms nau-
dojami odontologiniai antgaliai valomi ir dezinfekuojami; 

•	 nepavojingi medicinos prietaisai (C kategorija) valomi ir de-
zinfekuojami.

Medicinos prietaisų, t. y. instrumentų, plovimas ir valy-
mas dažniausiai derinamas su instrumentų dezinfekcija vienu 
metu. Instrumentus galima valyti rankomis juos nuplaunant 
ir trinant šepečiais. Tam tinka įprastos instrumentų dezinfe-
kavimo priemonės. Tačiau plovimas ir valymas mašinomis –  
patikimesnis plovimo būdas negu plovimas rankomis. Šio 
tipo mašinomis galima plauti ir dezinfekuoti ir tuos įrankius, 
kurių negalima plauti ultragarso vonele, pvz., instrumentai su 
siaurais kanalais. Plauti automatine plovimo dezinfekavimo 
mašina yra ne tik pažangu, bet ir ekonomiškai naudinga.

Rankiniam medicinos prietaisų valymui ir dezinfekci-
jai pagal HN 47-1:2012 reikalavimus turi būti įrengta atskira 
praustuvė. HN 47-1:2012 detalizuota medicinos prietaisų va-
lymo, dezinfekcijos tvarka:

„66.2.1. darbuotojai turi apsivilkti apsauginius drabužius 
(chalatą ir neperšlampamą prijuostę arba neperšlampamą cha-
latą), užsimauti pirštines ir užsidėti kitas asmenines saugos 
priemones, kurias rekomenduoja valymo ir dezinfekcijos prie-
monių gamintojai šių priemonių saugos duomenų lapuose;

66.2.2. lankstomieji sudėtiniai medicinos prietaisai išardomi;
66.2.3. valomi ir dezinfekuojami ne vėliau kaip per tris va-

landas po procedūros;
66.2.4. prietaisai vonelėje turi būti apsemti, medicinos 

prietaisų ir gaminių kanalus, ertmes reikia užpildyti tirpalu, 
išstumiant iš jų orą;

66.2.5. prietaisams valyti (plauti) naudojami vienkartiniai 
arba daugkartiniai šepetėliai arba vienkartinės neaustinės me-
džiagos, arba nedažyto audinio servetėlės;

66.2.6. išplauti ir dezinfekuoti prietaisai tuoj pat skalauja-
mi tekančiu geriamojo vandens kokybės reikalavimus atitin-
kančiu vandeniu ir demineralizuotu vandeniu, džiovinami;

66.2.7. išskalauti prietaisai su kanalais džiovinami pagal prie-
taisų gamintojų naudojimo instrukcijas;

66.2.8. prietaisai dezinfekuojami uždarose talpyklose, ašt-
rūs prietaisai – uždarose talpyklose su išimamais sieteliais.

66.3. Draudžiama aštrius panaudotus medicinos prietaisus 
prieš dezinfekciją valyti rankomis; panaudoti aštrūs medicinos 
prietaisai tuoj pat po procedūros dezinfekuojami (nustatytą 
laiką mirkomi dezinfekcijos valomajame tirpale), po to valomi 
(plaunami) tirpale specialiais šepetėliais ar kita tinkama prie-
mone, skalaujami tekančiu geriamojo vandens kokybės reika-
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lavimus atitinkančiu vandeniu ir demineralizuotu vandeniu.
66.4. Neaštrūs medicinos prietaisai rankomis apdorojami 

tokia tvarka: valomi, dezinfekuojami, skalaujami tekančiu ge-
riamojo vandens kokybės reikalavimus atitinkančiu vandeniu 
ir demineralizuotu vandeniu.

66.5. Dezinfekcijos valomieji tirpalai turi būti vidutinio ly-
gio, turėti antikorozinių priedų, tinkami medicinos prietaisams.

66.6. Dezinfekcijos valomieji tirpalai gaminami pagal de-
zinfekcijos valomosios priemonės gamintojo naudojimo ins-
trukcijas. Ant pagaminto tirpalo indo užrašomas tirpalo pava-
dinimas, paskirtis, koncentracija, pagaminimo data ir laikas.

66.7. Draudžiama į dezinfekcijos valomąjį tirpalą, jei to 
nenurodo gamintojas, papildomai pridėti valomųjų priedų.

66.8. Išvalytų medicinos prietaisų rankinei cheminei aukšto 
lygio dezinfekcijai sporocidiniai vieno cheminio komponento 
(veikliosios medžiagos) tirpalai, jei nurodo gamintojas, gali būti 
naudojami pakartotinai; tirpalų tinkamumas naudoti pakar-
totinai tikrinamas tiriant veikliosios medžiagos koncentraciją 
pramoninės gamybos cheminiu indikatoriumi; tyrimo rezulta-
tai registruojami įstaigoje nustatyta tvarka; tirpalas, kurio veik-
liosios medžiagos koncentracija neatitinka minimalios efek-
tyvios koncentracijos, turi būti keičiamas; taip pat turi būti 
keičiamas tirpalas, jei yra iškritusių nuosėdų ir (ar) tirpalas 
neskaidrus (išskyrus tuos atvejus, kai gamintojas nurodo, kad 
pagaminus ir naudojant tirpalą būdingos galimos iškritusios 
nuosėdos bei neskaidrumas).“

Mechanizuotas medicinos prietaisų valymas ir de-
zinfekcija dezinfekavimo plautuvuose atliekamas, laikantis  
HN 47-1:2012 reikalavimų:

„65.1. Medicinos prietaisai transportuojami, valomi ir de-
zinfekuojami ne vėliau kaip per tris valandas po panaudojimo. 
Jei medicinos prietaisai po panaudojimo per tris valandas ne-
bus valomi, jie turi būti užpilti dezinfekcijos valomuoju tirpa-
lu (vietoj dezinfekcijos tirpalo gali būti naudojamas specialus 
drėkinantis gelis), nefiksuojančiu kraujo ir kūno skysčių, o 
išėmus iš tirpalo, prieš sudedant į dezinfekavimo plautuvą, 
skalaujami vandeniu.

65.2. Medicinos prietaisai į dezinfekavimo plautuvo krovi-
nio talpyklas dedami pagal medicinos prietaiso gamintojo ir 
plautuvo gamintojo naudojimo instrukcijas.

65.3. Lankstiniai medicinos prietaisai išardomi ir išskleidžia-
mi. Dideli lankstiniai medicinos prietaisai sudedami taip, kad jie 
vienas kito neuždengtų. Tuščiaviduriai, su kanalais ir ertmėmis 
medicinos prietaisai jungiami prie specialių jungčių, skirtų tuš-
čiaviduriams prietaisams valyti ir dezinfekuoti.

65.4. Transportavimo krepšeliai, konteineriai, padėklai ir 
kitos medicinos prietaisų talpyklos valomi ir dezinfekuojami.“

Pagal HN 47-1:2012 reikalavimus, medicinos prietaisų 
valymas ultragarsu:

„66.9.1. medicinos prietaisai ir jų dalys valomi pagal ultra-
garsinio valytuvo ir medicinos prietaisų gamintojo naudojimo 
instrukcijas;

66.9.2. panaudotas valymo tirpalas po kiekvieno plovimo 
išpilamas. Vonelė išvaloma pagal aparato gamintojo naudojimo 
instrukcijas;

66.9.3. ultragarsiniame valytuve išvalyti medicinos prie-
taisai skalaujami tekančiu geriamojo vandens kokybės reika-
lavimus atitinkančiu vandeniu  ir demineralizuotu vandeniu 
rankiniu būdu arba specialioje įrangoje, išdžiovinami.“

Ypatingas dėmesys ASPĮ turėtų būti skirtas A katego-

rijos pavojingiems prietaisams. Endoskopai, ypač lankstieji 
endoskopai, yra sudėtingi medicinos prietaisai su vidiniais 
kanalais ir priedais. Atliekant procedūras, šie endoskopai turi 
sąlytį su žmogaus kūno skysčiais, sekretais ir kitais teršalais. 
Mikroorganizmai gali plisti nuo vieno paciento kitam arba 
nuo paciento darbuotojui per netinkamai apdorotą endos-
kopą ir jo priedus. Gali būti perduoti bakterinių infekcijų 
sukėlėjai (Salmonella spp, Helicobacter pylori, Pseudomonas 
spp, Clostridium difficile), grybeliai, virusinių B ir C hepatitų, 
Kroicfeldo-Jakobo ligos sukėlėjai (prionai), pirmuonys (pvz., 
Cryptosporidium), helmintai (pvz., Strongyloides). Ypač pavo-
jingi endoskopai (laparoskopai, artroskopai, cholangiosko-
pai), kuriais skverbiamasi per odą, gleivines, tiriamos sterilios 
ertmės, turi būti sterilūs. Endoskopai, kuriais tiriami nesteri-
lūs organai ir ertmės (skrandis, žarnynas, kvėpavimo takai), 
priskiriami pavojingiems medicinos prietaisams ir turi būti 
valomi, dezinfekuojami arba, jei yra galimybės, sterilizuojami. 
Endoskopų priedai, kurie liečiasi su sveika oda ir gleivine, turi 
būti išvalyti ir dezinfekuoti aukšto lygio dezinfekcijos prie-
monėmis. Endoskopų priedai, kurie skverbiasi per gleivines 
(biopsijos žnyplės, kilpos polipų šalinimui ir kt.), priskiriami 
ypač pavojingiems prietaisams ir turi būti sterilūs.

Endoskopų valymui rekomenduojamos mažai putojančios 
šarminės (pH 8.0–11.0) arba neutralaus pH fermentinės valy-
mo priemonės. Šarminės valymo priemonės pagerina valymo 
kokybę, neutralizuoja ir padeda pašalinti rūgščius teršalus, rie-
balus, baltymines medžiagas. Kuo aukštesnė valymo tempera-
tūra, tuo korozijos rizika didėja. Nerekomenduojama naudoti 
šarminių valymo priemonių dezinfekavimo plautuvuose, ku-
riuose valymas vyksta aukštesnėje temperatūroje. Ne visiems 
valymo ir dezinfekcijos ciklams dezinfekavimo plautuvuose 
tinka fermentinės valymo priemonės. Gali būti naudojamos 
valymo priemonės su antimikrobiniais priedais, kad sumažin-
tume infekcijos riziką darbuotojams, kurie valo, dezinfekuoja 
endoskopus. Valymo priemonė turi būti suderinta su numatyta 
naudoti aukšto lygio chemine dezinfekcijos priemone. Endos-
kopų apdorojimui rekomenduojama naudoti to paties gamin-
tojo valymo ir aukšto lygio dezinfekcijos chemines priemones.

Lankstūs endoskopai gali būti valomi, dezinfekuojami 
rankiniu, pusiau automatiniu ir automatiniu būdais. Ranki-
nis valymas ir dezinfekcija turi daug trūkumų: yra aplinkos 
teršimo rizika, dėl darbuotojų sąlyčio su užterštu endoskopu 
yra rizika darbuotojų sveikatai (infekcijos, alergijos), galimy-
bės sugadinti endoskopą, apdorojimo procedūra užima daug 
darbuotojų ir laiko, o dėl tyrimų intensyvumo ir dinamišku-
mo – neefektyvios dezinfekcijos rizika ir kt. Pusiau automati-
niame endoskopų apdorojimo įrenginyje endoskopai, išvalius 
juos rankiniu būdu, dezinfekuojami aukšto lygio cheminės 
dezinfekcijos priemonėmis. Valymas ir dezinfekcija automa-
tiniuose dezinfekavimo plautuvuose palengvina procedūrą, 
nes naudojami standartizuoti valymo ir dezinfekcijos būdai, 
yra vandens galutiniam skalavimui paruošimas (šiluminis, 
ultravioletiniai spinduliai, sterilus filtravimas), gali būti in-
tegruotas endoskopo sandarumo bandymas, yra galimybės 
valymo ir dezinfekcijos procedūrą dokumentuoti, atsekti ir, 
jei reikia, procesus atšaukti. Pirmenybę reikia teikti dezinfe-
kavimo plautuvams, kuriuose skalavimui naudojamas dezin-
fekuotas šiluma (kaitinant) ir paskui atšaldytas vanduo, ir tai 
apsaugo endoskopus nuo antrinio užteršimo Pseudomonas spp, 
Legionella spp, atipinėmis mikobakterijomis. Dezinfekavimo 
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plautuvuose, kuriuose naudojamas steriliai filtruotas arba dis-
tiliuotas vanduo, vandens filtras turi būti keičiamas pagal de-
zinfekavimo plautuvo gamintojo rekomendacijas.

Lanksčių endoskopų rankinis valymas ir dezinfekcija atlie-
kama tokia tvarka: 
•	 pirminis valymas; 
• endoskopo sandarumo patikrinimas; 
• valymas ir skalavimas; 
• dezinfekcija (rankinė, pusiau automatinė, automatinė); 
• skalavimas po dezinfekcijos; 
• džiovinimas; 
• laikymas.

Ypač pavojingi (kietieji) endoskopai (laparoskopai, at-
roskopai ir kt.) valomi rankiniu būdu arba dezinfekavimo 
plautuvuose. Rankiniu valymu endoskopas valomas tuoj pat 
po procedūros. Kruopščiai nuvalomas kraujas, sekretai ir kiti 
teršalai. Jei nėra galimybės endoskopą tuoj pat po procedūros 
valyti, jis merkiamas į valantį dezinfekuojantį tirpalą. Išsiar-
dančios dalys, pvz., šviesolaidžio jungtis ir adapteriai valomi 
atskirai. Vožtuvai turi būti atidaryti. Pamerkus endoskopą tir-
pale, įsitikinti, kad endoskopas ir instrumentai (visi paviršiai) 
visiškai apsemti tirpalu (patikrinti, ar oro burbulai iš jo ertmių 
pasišalina sukiojant ir vartant pamerktą tirpale endoskopą). 
Teršalams valyti naudojami plastikiniai šepetėliai ir minkštas 
audinys. Optika, paviršiai valomi medvilnės tamponu (su 
mediniu aplikatoriumi), sudrėkintu neutralaus pH valymo 
priemonės tirpalu arba 70 proc. alkoholiu. Endoskopo opti-
ką saugoti nuo įbrėžimų, tiesiogiai neliesti kitais endoskopais 

ar instrumentais. Išvalytą endoskopą plauti demineralizuotu 
(distiliuotu) vandeniu ir džiovinti minkštu audiniu arba su-
spaustu filtruotu oru. Endoskopų automatinis šiluminis valy-
mas ir dezinfekcija atliekama naudojant automatinio plovimo 
programas, kurias rekomenduoja endoskopų ir dezinfekavi-
mo plautuvų gamintojai. Tipinis dezinfekavimo plautuve ši-
luminio valymo ir dezinfekcijos ciklas: skalavimas šaltu (ne 
aukštesnės kaip 20° C temperatūros) vandeniu, plovimas šil-
tu (40°–60° C) vandeniu, dezinfekcija 70°–95° C tempera-
tūroje, džiovinimas. Dezinfekavimo plautuvo kameroje, kad 
plaunant endoskopas nebūtų pažeistas, turi būti endoskopų 
pritvirtinimo įranga. Instrumentai su kanalais ir vožtuvais 
pritvirtinami prie plovimo, skalavimo sujungimų įrenginio 
kameroje taip, kad visi išoriniai ir vidiniai paviršiai būtų iš-
plauti ir išskalauti.

Apibendrinant, dezinfekcija yra viena iš pagrindinės in-
fekcijų kontrolės priemonių ASPĮ. Kad ji vyktų sėkmingai, 
būtinos tam tikros sąlygos: 
•	 administracijos darbuotojai vykdo aprūpinimą priemonė-

mis ir kontrolę; 
• atitinkamos inžinerinės sąlygos (tinkamos patalpos, vėdini-

mas, tinkamas vandens tiekimas); 
• ASPĮ pritaikytas valymo, dezinfekcijos procedūrų vadovas, 

parengtas vadovaujantis HN 47-1:2012 reikalavimais ir 
dezinfekcinių medžiagų gamintojų rekomendacijomis;

• personalo higienos, asmeninės apsaugos ir aplinkos pavir-
šių valymo, dezinfekcijos reikalavimų vykdymas; 

• darbuotojų mokymai ir tolesnis profesinis tobulinimasis. 
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Mokomieji straipsniai: siūlome žinias ir dovanas
Gerbiamieji,

Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ 3-iame numeryje pradėsime publikuoti keturių mokomųjų straipsnių ciklą „Pagalba 
šlapimo nelaikantiems pacientams“. Kiti straipsniai bus paskelbti balandžio, gegužės ir birželio mėnesių numeriuose. Kiekvie-
no straipsnio pabaigoje bus pateikta keletas klausimų. Visi užsiprenumeravę žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“ ir teisingai 
atsakę į ne mažiau kaip 80 proc. pateiktų klausimų įgis ne tik žinių, bet ir gaus žurnalo rėmėjų dovanų.

Atsakymus galėsite atsiųsti Jums patogiu būdu:
• atsiųsti paštu adresu: Žurnalui „Slauga. Mokslas ir praktika“, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijų centras, Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius.
arba
• atnešti į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą, Rugių g. 1, Vilniuje, ir įdėti 

į pašto dėžutę „Klausimyno atsakymai. Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ I aukšte prie skelbimų 
lentos.

arba
• nufotografuoti ar nuskenuoti atsakymus ir atsiųsti elektroniniu paštu redakcija@sskc.lt 
arba
• atsakyti į klausimus Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų  kompetencijų centro „Facebook“ pa-

skyroje.
Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Primename, kad turėsite atsakyti į visuose 4 numeriuose (kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesių) 
pateiktus klausimus. Nedelskite užsiprenumeruoti žurnalą. Tą turite padaryti iki vasario 20 dienos, kad 
gautumėte 3-ią numerį.

Atsakiusieji teisingai į ne mažiau kaip 80 procentų klausimų, gaus puikią dovaną – „SENI care“ vitaminizuotą kremą rankoms. 
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2017 metų Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centre vykusių mokymų 

kokybės apžvalga
Raimondas Natka, Karolina Rastenytė

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Visa sveikatos priežiūros įstaigų veikla yra nukreipta į pa-
ciento poreikių tenkinimą. Sveikatos priežiūros paslaugų ko-
kybė sunkiai apibrėžiama ir pamatuojama. Pasaulio sveikatos 
organizacija leidinyje „Sveikata 2020“ kaip pagrindinį sveika-
tos politiką formuojantį tikslą iškelia sveikatos ir gerovės žymų 
pagerėjimą, mažinant nelygybę sveikatos priežiūros sektoriuje 
ir užtikrinant prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas, ku-
rios būtų universalios, teisingos, tvarios bei aukštos kokybės.

Daugelis mokslininkų, nagrinėjančių sveikatos paslaugų 
kokybę, akcentuoja jas teikiančių sveikatos priežiūros specia-
listų kompetenciją, nuolatinį poreikį ją tobulinti.

Sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą 
reglamentuojantys teisės aktai nesukuria vieningo kokybiškų 
paslaugų vertinimo modelio, nėra sukurtų vieningų standartų, 
metodikų, paslaugų teikimo aprašų. Lietuvoje sukurta griežta 
sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo pro-
gramų derinimo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo organi-
zavimo sistema sudaro prielaidas sveikatos specialistams nuolat 
įgyti naujausių profesinių žinių, kurias taikydami jie galės teikti 
kokybiškas sveikatos paslaugas. Tačiau profesinės kvalifikacijos 
tobulinimo kokybės užtikrinimo priemonių ir būdų pasirinki-
mas paliktas kiekvieno tobulinimo organizatoriaus diskrecijai.

Sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas 
yra paslauga, todėl pagrindinis jo kokybės vertintojas yra 
paslaugos gavėjas – besimokantis sveikatos specialistas. Šios 
paslaugos kokybės negali vertinti vien jos teikėjas pagal savo 
standartus. Mokslinėje literatūroje išskiriamos tokios pagrin-
dinės vartotojo vertinamos paslaugos savybės: teikėjo profe-
sionalumas ir įgūdžiai, požiūris ir elgsena, prieinamumas ir 
lankstumas, patikimumas, kompensavimas.

Daugelis mokslininkų, nagrinėjančių suaugusiųjų moky-
mosi ypatumus, nurodo tokius pagrindinius suaugusiųjų mo-
kymosi principus:
1. Suaugusiųjų mokymas yra orientuotas į rezultatus, todėl 

svarbu žinoti, kodėl jiems svarbu išmokti ir ką mokyti.
2. Suaugusieji yra savarankiški ir motyvuoti, todėl jie gali 

kontroliuoti mokymosi metodus ir tikslus.
3. Suaugusieji turi daug gyvenimo patirties ir žinių, todėl 

jiems reikia tai susieti su mokymosi turiniu. Ankstesnė be-
simokančiojo patirtis taip pat turi įtakos mokymosi proce-
sui (individualūs skirtumai, išankstinės nuostatos ir suau-
gusiojo tapatybė).

4. Suaugusieji orientuoti į mokymosi pritaikomumą. Jie turi 
turėti motyvą mokytis, nes jų gyvenimo situacija sukuria 
tam tikrą mokymosi poreikį.
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5. Suaugusieji yra praktiški. Jie mokosi tada, kai žinios patei-
kiamos realaus gyvenimo kontekste ir turi realų pritaiko-
mumą.

6. Didelė mokymosi motyvacija, kai jie gali gauti naujos in-
formacijos, kuri gali jiems padėti išspręsti svarbias savo gy-
venimo ar darbo problemas.
Teikiant mokymo paslaugas suaugusiesiems, ypatingas 

vaidmuo tenka mokytojui – andragogui. Geras andragogas 
turi turėti technines į tikslą orientuotas kompetencijas, gebė-
ti taikyti įvairius suaugusiųjų mokymo metodus ir būti savo 
srities profesionalas. Sėkmingą suaugusiųjų mokymąsi nule-
mia ne tik mokymo turinys ir programa (Ką mokyti), bet ir 
mokymosi aplinka ir metodologija (Kaip mokyti). Mokslinė-
je literatūroje išskiriami trys situaciniai faktoriai, lemiantys 
suaugusiųjų mokymo kokybę:
1. Mokymosi tikslai (mokymosi susiejimas su atskiro moki-

nio poreikiais).
2. Mokymo veikla (individualus požiūris į mokinį, andrago-

go ypatybės, aktyvių mokymo metodų taikymas).
3. Grįžtamasis ryšys (suteikti mokiniams grįžtamąjį ryšį, kaip 

jų pažangą siekiant laukiamų mokymosi pasiekimų) ir 
įvertinimas.
Susiformavusi nauja suaugusiųjų švietimo koncepcija ak-

centuoja andragogo svarbą šiame procese, kuris turi būti ne 
mokytojas, o padėjėjas, gebėti taikyti įvairius aktyvius moky-
mo metodus, į mokymo procesą įtraukti visus mokymo daly-
vius, individualizuoti mokymo procesą ir pritaikyti jį kiekvie-
nam besimokančiajam. Andragogas privalo turėti ne tik geras 
profesines kompetencijas, bet ir gebėti turimas žinias tinka-
mai perteikti mokiniams. Sėkmingą suaugusiųjų mokymąsi 
nulemia ne tik mokymo turinys ir programa, bet ir mokymosi 
aplinka ir mokymo metodologija.

Daugelyje mokslinių straipsnių pabrėžiamas išskirtinis 
andragogo bruožas – pagalbininkas (angl. facilitator). Pasta-
ruoju metu formuojasi nauja suaugusiųjų mokymo teorija –  
nuo mokymo mokymosi link (angl. from teaching to learning), 
kurios centre yra mokinys ir jo mokymosi poreikiai. Pagrin-
diniai mokymo stilių „Mokinys – centre“ ir „Mokytojas – 
centre“ skirtumai pateikiami 1 lentelėje.

Europos suaugusiųjų mokymo elektroninėje platformoje 
(EPALE) nurodyta, kad Sveikatos priežiūros ir farmacijos spe-
cialistų kompetencijų centras (toliau – Kompetencijų centras) 
vienintelis Lietuvoje suteiktų neformaliojo suaugusiųjų švie-
timo paslaugų kokybės vertinimui nuo 2016 metų naudoja 
Europos kokybės ženklo (EQM) nestandartizuotą sistemą.
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1 lentelė. „Mokinys – centre“ ir „Mokytojas – centre“ mokymo 
stilių palyginimas

Centre – mokytojas Centre – mokinys
Pagrindinis 
principas

Svarbu tai, ko moko 
mokytojas

Svarbu tai, ko mokosi 
mokinys

Atsakomybė už 
mokymąsi

Mokytojas prisiima 
atsakomybę už mokymą 
ir mano, kad mokinys 
mokysis

Mokytojas suteikia 
mokiniams vis didesnę 
atsakomybę už savo 
mokymąsi

Įtraukimas su 
turiniu

Mokinys gauna turinį, 
kurį pateikė mokytojas

Mokinys apmąsto turinį 
ir iš to susikuria sau įgyto 
turinio prasmę

Mokymo ir 
mokymosi 
metodų santykis 
su mokymosi 
rezultatų 
pasiekimu

Mokytojas nesusieja 
mokymo su mokinio 
pasiekimais

Mokytojas naudoja 
įvairius metodus ir juos 
suderina su mokinio 
mokymosi rezultatų 
pasiekimu

Individualizuotas 
mokymas

Mokiniai prisitaiko prie 
mokymo programos

Mokymo programa 
pritaikoma mokiniui

Jėgų balansas Sprendimus apie kursą, 
požiūrių nustatymą, 
taisykles ir terminus 
sprendžia mokytojas

Mokinys priima 
sprendimus dėl mokymo 
programos

Europos kokybės ženklas nustato keturias vertinimo sritis 
ir patvirtina atitikimą šiems reikalavimams:
1. Mokymo paslaugų administravimas patvirtina, kad ins-

titucijos organizacinė struktūra, mokymo administravimo 
procesai ir ištekliai (patalpos, įranga, mokymo medžiaga ir 
kt.) bei mokymo planavimo procesai užtikrina mokymo 
paslaugų kokybę.

2. Mokymosi poreikiai ir mokymo programos parengi-
mas patvirtina mokymosi aplinkos, konsultantų (dėstyto-
jų) profesinės kompetencijos, mokymo programų tikslų, 
turinio ir metodų atitikimą užsakovo (besimokančiųjų) 
poreikiams bei tikslams.

3. Mokymosi pasiekimų įvertinimas patvirtina, kad yra 
įdiegtos mokymosi pasiekimų vertinimo ir grįžtamojo ry-
šio užsakovui (besimokantiesiems) procedūros.

4. Kokybės valdymas patvirtina, kad institucijoje yra įdieg-
tas tinkamos kokybės proceso valdymo procedūros.
Siekiant ištirti Kompetencijų centre tobulinančių profesinę 

kvalifikaciją slaugos specialistų mokymo organizavimo ir vykdy-
mo kokybę, 2017 m. pagal Europos kokybės ženklo vertinimo 
sritis buvo atliekama sveikatos specialistų ir dėstytojų apklausa. 
Gauti rezultatai padėjo nustatyti mokymo kokybę lemiančius 
veiksnius, sukurti veiksmingesnį grįžtamojo ryšio mechanizmą, 
išanalizuoti, kaip Europos kokybės ženklo taikymas veikia slau-
gos specialistų pasitenkinimą, kokie veiksniai lemia tobulinimo 
organizatoriaus ir mokymo programos pasirinkimą.

2017 m. įstaigoje profesinę kvalifikaciją tobulinimo 7793 
sveikatos priežiūros specialistai pagal 89 profesinės kvalifika-
cijos tobulinimo programas (1 pav.). Daugiausia specialistų 
tobulinosi Vilniuje (2803) pagal 78 programas. Kaune tobuli-
nosi 1882 specialistai pagal 55 programas, Klaipėdoje – 1241 
specialistas pagal 50 programų, Šiauliuose tobulinosi 1049 
specialistai pagal 30 programų, Panevėžyje – 818 specialistų 
pagal 32 programas.

Klaipėda 16%

Vilnius 37%

Kaunas 24%

Šiau iai 13l %

Panevėžys
10%

1 pav. Mokymo dalyvių pasiskirstymas kraštuose

Apklausoje dalyvavo 6900 Kompetencijų centro mokymo 
dalyvių, kurie tobulinosi pagal profesinės kvalifikacijos tobu-
linimo programas ir 301 jiems paskaitas skaitęs dėstytojas. 
Daugiau nei trečdalis mokymo dalyvių (38 proc.) mokėsi Vil-
niaus krašte, 23 proc. – Kauno krašte. Klaipėdos ir Šiaulių 
kraštuose dalyvių skaičius buvo panašus, atitinkamai 16 ir 14 
proc. Mažiausia dalis mokymo dalyvių (9 proc.) savo profe-
sinę kvalifikaciją tobulino Panevėžio krašte. Daugiausiai dės-
tytojų apklausta Panevėžio krašte, mažiausiai – Šiaulių krašte.

Mokymo dalyvių amžius svyravo nuo 20 iki 80 metų. Pa-
gal amžių didžioji dalis mokymo dalyvių buvo 41–50 metų 
amžiaus (36 proc.) ir 51–60 metų amžiaus (32 proc.), am-
žiaus vidurkis – 48 metai. Mokymo dalyvių ir dėstytojų buvo 
prašoma nurodyti jų turimą praktinę patirtį. Mokymo daly-
vių atsakymai pasiskirstė nuo 0 iki 60 metų, dėstytojų – nuo 
1 iki 52 metų, praktinės mokymo dalyvių patirties vidurkis 
buvo 24 metai, dėstytojų – 21 metai. 

Didelę įtaką apsisprendimui dalyvauti Kompetencijų cen-
tro organizuojamuose mokymuose pagal profesinės kvalifi-
kacijos tobulinimo programas turi mokymo programų temų 
aktualumas. 95 proc. mokymo dalyvių teigė, kad temos yra 
aktualios, 86 proc. sutiko, kad pasirinkta mokymo programa 
atitiko mokymosi poreikius ir tikslus. Mokymo dalyviai, ku-
rių mokymosi poreikiai nebuvo visiškai patenkinti, dažniau-
siai teigė, kad norėtų gauti naujesnių žinių („labai daug bazi-
nių žinių, mažai naujovių ir praktinių pastebėjimų“, „visiškai 
nieko naujo“, „norėčiau, kad temos būtų aktualesnės, su daugiau 
naujovių <...>“, „elementarios žinios, nieko naujesnio“). Mo-
kymais nepatenkintų buvo kiek mažiau nei pusė procento 
(24 mokymo dalyviai). Verta paminėti, kad asmenys, kuriems 
siūlomos programų temos aktualios, taip pat teigė, kad pro-
grama atitinka jų turimus poreikius ir tikslus.

Siekiant išsiaiškinti, kokie pagrindiniai veiksniai lemia mo-
kymo programos pasirinkimą, respondentų klausta „Kas paska-
tino pasirinkti šią mokymo programą?“ Dažniausiai mokymo 
dalyviai teigė, kad nori įgyti naujų žinių ir jas pritaikyti darbe 
(67 proc.), kad renkasi valandas licencijai įgyti ar pratęsti (50 
proc.). Vienas mokymo dalyvis iš dešimties (11 proc.) pažymė-
jo, kad pasirinkti mokymo programą pasiūlė darbdavys (2 pav.).

67% 50%
11% 3%

Noriu sigytiį naujų
žinių ir jas

pritakyti darbe

Trūksta valandų
licencijai

įsigyti (tęsti)

Darbdavio
siūlymu

Kita

 
2 pav. Programos pasirinkimą lemiantys veiksniai 
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Tyrimo rezultatai atskleidė, kad mokymo programos įgy-
vendinimo kokybe patenkinti liko 91 proc. mokymo dalyvių. 
Paklausti, ar įgytas žinias galės pritaikyti savo darbo vietoje, 
74 proc. teigė, kad žinias pritaikys darbe (3 pav.). Beveik ke-
tvirtadalis (23 proc.) žinias pritaikys iš dalies. Mokymo metu 
gautų žinių praktiškai pritaikyti negalės 2 proc. mokymo da-
lyvių. Paprašyti įvardyti priežastį, jie dažniausiai minėjo, kad 
dirba kitoje srityje ar šiuo metu nedirba.

23%

74%

2%1%

Taip

Iš dalies

Ne

Neatsakė

3 pav. Mokymo metu įgytų žinių pritaikymas darbo vietoje

Siekiant numatyti priemones, kaip nuolatos tikslingai 
gerinti organizuojamų mokymų kokybę, svarbu išsiaiškinti, 
kokie pagrindiniai veiksniai skatina dėstytojus skaityti paskai-
tas ar vesti praktinius užsiėmimus. Dauguma dėstytojų (82 
proc.) teigė, kad nori pasidalyti profesinėmis žiniomis ir turi-
mais įgūdžiais su kitais (4 pav.).

Noras pasidalinti profesinėmis žiniomis
ir įgūdžiais su kitais

oras tobulėti, įgyti naujos patirtiesN

Papildoma galimybė užsidirbtie

Šios veiklos prestižas

Darbdavio siūlymas

Kita

82%

14%

16%

25%

6 %2

3%

4 pav. Veiksniai, skatinantys skaityti paskaitas ar vesti praktinius 
užsiėmimus

Individualių mokymo dalyvių poreikių išsiaiškinimas yra 
vienas iš kriterijų užtikrinti kokybišką mokymo programos 
įgyvendinimą. 71 proc. dėstytojų teigė, kad mokymo pra-
džioje stengiasi išsiaiškinti mokymo dalyvių poreikius, nes 
tai leidžia koreguoti dėstomą medžiagą ir mokymo metodus  
(5 pav.). 5 proc. dėstytojų teigė, kad mokymo tikslai ir re-
zultatai nurodyti mokymo programoje, todėl nekoreguoja 
dėstomos medžiagos. Kad mokymo medžiagos nekoreguoja, 
dažniausiai teigė Vilniaus krašte paskaitas skaitę dėstytojai.

21%

71%

5% 3% Taip, nes tai leidia man koreguoti
dėstomą medžiagą ir mokymo metodus

Iš dalies, nes mokymo metu sudėtinga
suderinti skirtingus besimokančiųjų
poreikius

Ne, nes mokymo tikslai ir mokymo
rezultatai nurodyti mokymo programoje

Neatsakė

5 pav. Mokymo dalyvių poreikių išsiaiškinimas

82 proc. dėstytojų mano, kad jų taikomi mokymo meto-
dai leidžia pasiekti programoje numatytus mokymo tikslus.

Paprašyti nurodyti dažniausiai taikomus mokymo metodus, 
dėstytojai dažniausiai rinkosi paskaitą, grupinę diskusiją, 
atvejų ir situacijų analizę (2 lentelė). 2 proc. dėstytojų teigė 
naudojantys kitus mokymo metodus: klausimų ir atsakymų 
valandą, individualias užduotis, pristatytos medžiagos api-
bendrinimą ir apžvalgą kitą dieną, vizualizaciją (piešimą) ant 
kūno (organai ir t. t.).
2 lentelė. Mokymo metu naudojami metodai

Mokymo metodas Pasirinkusiųjų 
skaičius Procentai

Paskaita 262 87
Grupinė diskusija 234 78
Atvejų ir situacijų analizė 223 74
Demonstravimas 173 57
Pratybos 157 52
Pateiktos medžiagos analizė 140 47
Komandinio darbo užduotys 100 33
Aktyvaus (netradicinio) mokymo metodai 39 13
Kita 6 2

Siekiant užtikrinti dėstytojų darbo kokybę ir patenkinti jų 
poreikius, dėstytojų buvo klausiama, kokios pagalbos jie pa-
geidautų iš Kompetencijų centro. Beveik pusė (42 proc.) dės-
tytojų teigė, kad norėtų mokymų apie suaugusiųjų mokymo 
motyvaciją ir metodus. 

Dėstytojų buvo prašoma įvertinti silpnąsias ir stipriąsias 
mokymo puses, taip pat pažymėti kas, jų nuomone, lemia 
mokymo paslaugų kokybę. 91 proc. dėstytojų nurodė dės-
tytojų kompetenciją, 66 proc. teigė, kad svarbu tinkamos 
mokymo sąlygos (6 pav.). 3 proc. dėstytojų pasirinko kitus 
veiksnius. Dauguma jų teigė, kad mokymo kokybei svarbi 
mokymo dalyvių motyvacija: „auditorijos suinteresuotumas“, 
„besimokančiųjų noras tobulėti bei temų aktualumas, kuris susi-
jęs su realiu darbu“.

91%
66%

3%

Dėstytojų
kompetencija

Mokymui
sudarytos

sąlygos

Mokymo
programos

turinys

KitaPsichologinis
mikroklimatas

auditorijoje

Darbo
užmokestis

59% 59%
42%

6 pav. Mokymo kokybę lemiantys veiksniai 

Kaip minėta anksčiau, teikiamų mokymų kokybės gerini-
mui svarbus grįžtamasis ryšys. Nuolatinis mokymo dalyvių, 
dėstytojų ir Kompetencijų centro bendradarbiavimas leidžia 
ne tik įvertinti esamą mokymų kokybę, tačiau ir numatyti 
priemones, kaip tikslingai ją gerinti. 78 proc. dėstytojų ir 87 
proc. mokymo dalyvių teigė, kad gali teikti pasiūlymus moky-
mo programos įgyvendinimo gerinimo klausimais. 

Apklausos duomenys atskleidė, kad dauguma mokymo 
dalyvių teigiamai vertina mokymo organizavimą ir adminis-
travimą. Jie teigė, kad iki mokymo pradžios gavo reikalingą 
informaciją, mokymo laikas buvo išnaudotas racionaliai. Mo-
kymo pradžioje dauguma dėstytojų aptarė individualius da-
lyvių poreikius, o pagal temų turinį ir siekiamus tikslus buvo 
parinkti tinkami mokymo metodai.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija
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Genetikos uždavinynas: mo-
komoji priemonė / Donatas Žvin-
gila, Tatjana Čėsnienė, Violeta 
Kleizaitė. - Vilnius, 2017. - 338, 
[1] p.

Vilniaus universiteto dėstytojus 
parengti šią mokomąją priemonę 
paskatino pastebėjimai, kad stu-
dentai biologai genetikos prakti-
kos darbus atlieka mechaniškai, be 
gilesnės genetinės analizės, taip pat 
literatūros lietuvių kalba stygius.

Dalis uždavinių panaudoti iš užsienio genetikos uždaviny-
nų ir vadovėlių. Daug leidinyje pateikiamų uždavinių sukūrė 
ir adaptavo patys autoriai. Uždavinyną sudaro įvadas, kuriame 
paaiškinami pagrindiniai genetiniai terminai bei simboliai, ir 
devynios dalys.

Leidinio pabaigoje pateikti kai kurių uždavinių atsakymai 
ir sprendimo būdai, terminų ir sąvokų žodynėlis, naudotos 
literatūros sąrašas, taip pat priedas, kuriame – Peneto gardelės 
pavyzdys ir Fišerio koeficientų lentelė.

Genetikos uždavinynas skirtas biologijos, genetikos, mo-
lekulinės biologijos, biochemijos, biofizikos, mikrobiologijos, 
medicinos, žemės ūkio ir veterinarijos specialybių studentams.

Knygų lentyna
Naujagimių gydytojo užrašai / 

Arūnas Liubšys, Danutė Jonušienė. 
- Vilnius, 2017. - 254, [2] p. 

Knygoje dr. A. Liubšys, vienas iš 
naujagimių intensyviosios terapijos 
bei moderniosios neonatologijos 
pradininkų Lietuvoje, dalijasi savo 
ilgamečio darbo su naujagimiais pa-
tirtimi, emocijomis, išgyvenimais, 
atskleidžia mažųjų pacientų neįtikė-
tinas savybes, bendravimo su tėvais 
subtilybes, prisimena savo moky-

tojus ir mokinius, naujagimių intensyviosios terapijos, kaip 
naujos medicinos, pediatrijos ir neonatologijos atšakos, raidą, 
jos pradžią mūsų šalyje. Taip pat pateikia savo nuomonę kitais 
svarbiais klausimais ir samprotavimus apie pastarųjų dešimt-
mečių pokyčius gydant ir prižiūrint naujagimius.

Knyga skirta tėvams, kurie susiduria su netikėtais iššūkiais 
bei daugybe klausimų, tiems, kuriems reikia emocinės para-
mos ar medicininių žinių, ir visiems kitiems skaitytojams. 

Šias knygas skaitymui galite pasiskolinti iš Lietuvos 
medicinos bibliotekos.

Daugiau informacijos apie leidinių išdavimą į namus  
Naudojimosi biblioteka taisyklėse  arba tel. 261 77 96  (Abo-
nementas)

Parengė  Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Švęsdami šią brangią datą savo gyvenime, būkite kartu su artimaisiais, draugais, kolegomis. 
Didžiausias turtas – žmogaus ryšys su žmogumi, bendrystės jausmas. Tą jūs geriausiai žinote, nes 

jūsų pasirinktas gyvenimo kelias – suteikti žmogišką šilumą tiems, kuriems jos labiausiai reikia. 

Sveikiname su jubiliejiniu gimtadieniu, gimusias sausio mėnesį:

Reginą Gaigalienę, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 
 Kauno padalinio dėstytoją

Liną Gedrimę, Respublikinės Klaipėdos ligoninės vyresniąją slaugytoją
Saulę Eleną Astrauskienę, Respublikinės Panevėžio ligoninės Hemodializės skyriaus slaugytoją

Jurgitą Baranauskienę, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto  
Reabilitacijos katedros asistentę

Daivą Juškevičienę, Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos  
vyriausiąją slaugos administratorę

Bangą Vaitkevičienę, Respublikinės Šiaulių ligoninės Naujagimių ir naujagimių intensyviosios  
terapijos skyriaus gydytoją neonatologę

Gimusius vasario mėnesį:

Indianą Bružienę, Klaipėdos universitetinės ligoninės bendrosios praktikos slaugytoją
Rasą Girdžiūnienę, Klaipėdos universitetinės ligoninės gydytoją

Vidą Rumšienę, Nacionalinio vėžio instituto vyresniąją radiologijos technologę
Artūrą Valonį, Respublikinės Panevėžio ligoninės kineziterapeutą
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