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Santrauka
Sveikatos priežiūros kokybė, jos valdymas ir pritai-
kymas tampa vienu iš svarbiausių sveikatos priežiū-
ros prioritetų tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Europos 
bei pasaulio šalyse. Sveikatos priežiūros įstaigos 
teikia sveikatos priežiūros paslaugas, vykdo užti-
krindamos ligų prevenciją, gyventojų sveikatos ko-
kybę, visos visuomenės gerovę. Remiantis teorinės 
ir metodologinės literatūros apibendrinimais bei au-
torių atliktos pacientų apklausos rezultatais, teikia-
mos išvados apie paslaugų kokybės gerinimą pas-
laugų prieinamumo ir priimtinumo aspektais. 
Sveikatos teisinio reglamentavimo sistemą sudaro 
Europos, taip pat Lietuvos standartai, tarptautiniai 
ir nacionaliniai teisiniai aktai, produktų ar paslau-
gų kokybės laidavimas ir organizacijos veiklos ko-
kybės sertifikavimas bei visuomenės reikalavimai. 
Visuomenės nuomonė apie sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybę yra vienas iš daugelio sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės rodiklių. Paslaugų ko-
kybės kompleksinis ir sisteminis vertinimas turėtų 
būti atliekamas kokybės vadybos sistemos požiūriu, 
atsižvelgiant į pacientų suvokiamą kokybę, vidaus 
kontrolės dokumentus, metinius veiklos planus, 
darbo reglamentus, kokybės valdymo sistemos pro-
cedūrų aprašus. Svarbus veiksnys yra neatitikčių ro-
dikliams registravimas, jų periodinė analizė ir anali-
zės rezultatais pagrįstų pakeitimų sveikatos priežiū-
ros paslaugų kokybės gerinimo procesams įgyven-
dinimas. Šie veiksniai padeda gydymo įstaigoms 
kryptingai tobulinti teikiamų paslaugų kokybę.

 
Įvadas
Paslaugų kokybė siejama su visuotine kokybės vadyba - 

tai organizacijos valdymas, paremtas ilgalaike visaapiman-
čia įstaigos patvirtinta valdymo strategija, kuria siekiama 
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visų organizacijos narių įtraukimo ir dalyvavimo, didinant 
naudą organizacijai, jos savininkams, darbuotojams, klien-
tams ir visuomenei [2]. Visuotinės kokybės vadybos tikslas 
yra ne tik klientų poreikių tenkinimas, bet ir harmoningas 
organizacijos vystymasis ir gyvavimas, užtikrinantis op-
timalią paslaugų kokybę. Kadangi sveikatos priežiūra yra 
ypatinga, su žmogaus sveikata susijusi veikla, todėl svarbu 
nuolatinį dėmesį skirti sveikatos priežiūros kokybei gerinti. 
Išsikiriamos trys kokybės dimensijos, į kurias būtina atsi-
žvelgti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms orga-
nizacijoms, norint sukurti nuolatines sveikatos priežiūros 
kokybės gerinimo sistemas [15]: 

• paciento suvokiama kokybė yra tai, ko pacientai tiki-
si iš sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių organizacijų 
ar institucijų. Paciento suvokiama kokybė apima jo lūkes-
čius, kokių jis tikisi arba norėtų medicininių paslaugų ir 
kokias jis galėtų gauti. Jam svarbu ligos diagnozė ir saugu-
mas teikiant paslaugas. Pacientas labiau vertina ne tai, kaip 
organizuojama paslauga ir koordinuojama gydymo proceso 
eiga, bet labiau akcentuoja emocinį ir psichosocialinį svei-
katos priežiūros aspektus. Jam svarbu dėmesys, pagarba, 
konfidencialumas, privatumo išsaugojimas, atjauta, ben-
dravimas ir atvirumas. 

• profesionalioji kokybė – apima tai, ar sveikatos prie-
žiūros paslaugos teikiamos kvalifikuotai ir ar jos atitinka 
pacientų teisėtas reikmes ir įstaigoje patvirtintus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo standartus (procedūras). Pro-
fesionalioji kokybė vertinama audito metu lyginant esamos 
padėties atitikimą standartų reikalavimus. 

• valdymo kokybė - efektyviausias ir produktyviausias 
išteklių panaudojimas, laikantis sveikatos priežiūros įstai-
goms vadovaujančių institucijų nurodymų ir įsakymų. Ver-
tinamas kokybės sistemos funkcionavimas pagal įstaigoje 
nustatytus prioritetus, patvirtintus standartus, vidaus darbo 
taisykles. 

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės stebėsenos (mo-
nitoringo) neįmanoma vertinti ir gerinti be klinikinių ir 
kitų indikatorių naudojimo. Jie sudaro sveikatos priežiūros 
kokybės gerinimo pagrindą [11]. Indikatoriai apibrėžiami 
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kaip sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo priemonės, 
kuriomis vertinamas tam tikras sveikatos priežiūros proce-
sas, valdymas, klinikinės ir pagalbinės funkcijos, pacien-
tams teikiamos paslaugos ir kt. Indikatoriai turi būti tiksliai 
apibrėžti, specifiniai, objektyvūs, veiksmingi, susiję su vie-
nareikšmiškai identifikuojamais įvykiais, leidžiantys atlikti 
palyginimus ir juos pagrįsti. Indikatorių taikymas sudaro 
galimybes sugretinti skirtingose vietose esančių sveika-
tos priežiūros įstaigų veiklos kokybę, skirtingas pacientų 
nuomones bei jų pagrįstumą, priimti sprendimus tobulinant 
įstaigos veiklą bei nustatant veiklos optimizavimo priori-
tetus. Atlikta nemažai mokslinių tyrimų, kuriais bandoma 
įvertinti pacientų pasitenkinimą sveikatos priežiūros pas-
laugomis, teikiamų paslaugų kokybę bei išsiaiškinti paci-
entų lūkesčius, susijusius su paslaugų kokybe [5]. Tarptau-
tinės organizacijos, tokios kaip Ekonominio bendradarbia-
vimo ir vystymosi organizacija bei Pasaulio sveikatos orga-
nizacija, pabrėžia [3], kad pacientų pasitenkinimo paslaugų 
kokybės matavimai yra svarbi sveikatos apsaugos sistemos 
vertinimo dalis bei pagrindas nacionalinės sveikatos politi-
kos formavimui. Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, paci-
entai panašiai vertina pirminės sveikatos priežiūros kokybę 
[13], bet gerokai prasčiau specializuotų paslaugų kokybę ir 
prieinamumą (1 pav.).

Vertinant sveikatos priežiūros paslaugas pakankamą 
prieinamumą šeimos gydytojo institucijos atžvilgiu nurodė 
per 70% pacientų. Labiausiai pacientai nepatenkinti staci-
onarinių (ligoninėse teikiamų) paslaugų kokybe ir prieina-
mumu.

Darbo tikslas - apibendrinti sveikatos priežiūros pa-
slaugų kokybės prieinamumo ir priimtinumo vadybos geri-
nimo priemones ir įvertinti bei išanalizuoti Vilniaus miesto 
pacientų požiūrį į sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Tyrimo objektas ir metodai
Atliktame tyrime analizuojama Vilniaus miesto viešo-

siose ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų 
paslaugų kokybė pacientų atžvilgiu. Paslaugų prieinamu-
mas užtikrinamas tada, kai sveikatos priežiūros paslaugos 
prieinamos daugumai. Paslaugos turi būti geografiškai arti 
gyventojo, o paslaugų kaina priimtina ir neturtingiems vi-
suomenės nariams. Todėl paslaugų organizacinis prieina-
mumas nagrinėjamas patekimo pas šeimos gydytojus ir 
gydytojus specialistus laiko trukmės aspektu. Priimtinu-
mas yra valstybės nustatyta tvarka pripažįstamos sveikatos 
priežiūros sąlygos, kurios atitinka sveikatos priežiūros pas-
laugų ir medicinos mokslo principų bei medicinos etikos 
reikalavimus. Todėl paslaugų priimtinumas analizuojamas 

1 pav. Pacientų nuomonės dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo 
procentinis pasiskirstymas
Šaltinis: Sveikatos apsaugos ministerija, 2013.

pagal galimybę rinktis specialistą, pa-
slaugą, diagnostiką, gydymo metodą 
bei vertinamas medicinos praktikos, 
standartų taikymo ir kitais aspektais. 
Pacientams respondentams buvo su-
darytos anketinės apklausos. Iš viso 
apklausti 405 respondentai, tarp jų 55 
dirbantys sveikatos priežiūros sekto-
riuje.  Respondentų atrankos metodika 
ir imtis laidavo 98% tyrimo rezultatų 
reprezentatyvumą. Taikytina papras-
toji atsitiktinė tikimybinė imtis, kai 
pasirinkti vieną ar kitą populiacijos 
respondentą yra vienoda.

Pacientų apklausai taikyta anoni-
minė anketa - klausimynas. Tyrimas 
vykdytas 2013 m. sausio – vasario 
mėnesiais. Apklausa atlikta laikantis 
sociologinių tyrimų profesinės etikos 
nuostatų. Statistinei duomenų analizei 
naudotas statistinis paketas SPSS 15.0 
for Windows. Rezultatai vertinti pagal 
asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
tipą: privati ar viešoji įstaiga. Rezulta-
tų skirtumų statistinis reikšmingumas 
nustatytas pagal χ2 kriterijų. Duomenų 
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statistinei analizei taikytas (angl. exploratory) faktorinės 
analizės metodas, kurio pagrindą sudaro tyrime dalyvau-
jančių kintamųjų tarpusavio ryšys. Tikslas – suskirstyti 
pacientų atsakymus į pateiktus klausimus į grupes, kurios 
kiekviena atskirai atspindėtų tam tikrą paslaugų kokybės 
matavimo dimensiją. Darant išvadas atsižvelgta į ryšio tarp 
kintamųjų buvimą, ryšio stiprumą ir jo statistinį reikšmin-
gumą.

Rezultatai
Buvo išdalyta 405 anketos. Anketas grąžino 403 res-

pondentai, t. y. 99,5 proc. apklausoje dalyvavusių pacientų. 
Iš jų 1 anketa buvo neužpildyta, t.y. respondentas atsisakė 
pildyti, o 2 - užpildytos neteisingai. Statistinei analizei tiko 
400 anketų arba 98 proc.visų išdalintų anketų.

Paslaugų prieinamumo vertinimo kokybės rodikliai 

yra priėmimo pas gydytoją laukimo laikas ir 
planinių konsultacijų bei operacijų laukimo 
laikas. Norimus indikatorius galima rasti pa-
cientų eilių registruose ir įvairiose medicinos 
formose. Planuotų konsultacijų laukimo lai-
kas turėtų būti iki 1 mėnesio, o planinių ope-
racijų iki 90 dienų [15]. Kai kurių planuotų 
konsultacijų laukimo laikas yra ilgesnis nei 
1 mėn. 67 proc. pacientų klinikinio fiziologo 
gydytojo laukia daugiau nei 2 mėn. Lauk-
ti vizito pas gydytoją dermatovenerologą ar 
gydytoją akušerį - ginekologą tenka apie 2-3 
savaites (2 pav.). Privačiose įstaigose laukimo 
laikas yra trumpesnis.

Didžiausias respondentų nepasitenkini-
mas yra reiškiamas dėl to, kai reikia laukti vi-

 

 

 

 

 
 

2 pav. Procentinis pacientų laukimo trukmės pas II lygio gydytoją specialistą pasiskirstymas

3 pav. Procentinis pacientų laukimo trukmės pas šeimos gydytoją pasiskirstymas

dutiniškai apie 7 dienas norint patekti pas šeimos gydytoją: 
privačiose įstaigose apie 3 dienas, o viešosiose įstaigose 
trunka apie 12 dienų. 4 kartus trumpesnis laukimo laikas 
privačiose įstaigose yra dėl mažesnio pacientų skaičiaus, 
nedidelio gydytojo krūvio. Tendenciją išryškina tai, kad 
tokiose įstaigose dažniausiai yra prisiregistravę jaunesni 
pacientai, rečiau sergantys ir sveikesni (3 pav.).

80 proc. paciento sveikatos problemų turi išspręsti šei-
mos gydytojai [6], todėl turtingose šalyse net ketvirtadalis 
visų gydytojų yra šeimos gydytojai. Lietuvoje tokių gydy-
tojų yra 1792 [17], kurie teikia ambulatorines pirminės as-
mens sveikatos priežiūros paslaugas per 2,5 mln. pacientų. 
Šalies gyventojų, pasirinkusių šeimos gydytojus, skaičius 
pamažu didėja: 2006 m. šeimos gydytojai paslaugas teikė 
64 proc. gyventojų, 2012 m. – 83 proc. gyventojų. Likusie-
ji gyventojai pasirinkę vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojus. 
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Kadangi šeimos gydytojas turi nustatytą pacientų skaičių 
– ne mažiau kaip 950 ir ne daugiau kaip 1 550 pacientų 
[8], tai 10-čiai tūkst. pacientų reikėtų 6,6 šeimos gydytojo. 
Šalyje 2012 m. 10-čiai tūkst. pacientų vidutiniškai teko 7,4 
šeimos gydytojo (1 lentelė). Todėl šiuo metu šeimos gydy-

gantys lėtinėmis ligomis asmenys. Tačiau du trečdaliai jų 
pas šeimos gydytoją lankėsi ne paūmėjus ligai, o dėl kitų 
priežasčių, pavyzdžiui, gauti kompensuojamųjų vaistų re-
ceptų, atlikti tyrimų ar dar kartą pasitikrinti sveikatą. Prie 
šeimos gydytojo darbo krūvio prisideda ir ilgėjanti vidutinė 
gyvenimo trukmė, ilgėjantis sergamumo laikas [14].

Pacientų priėmimo vertinimas yra skirstomas į tokias 
grupes: registravimas, gydytojo apžiūra ir paguldymas į 
ligoninės skyrių. Dauguma respondentų pažymėjo, kad 
gydytojo apžiūra trunka apie 15 min. (5 pav.). Paciento 
priėmimo laikas turi būti kuo trumpesnis, norint sumažinti 
laukimo trukmę pas šeimos gydytoją, tačiau tai tiesiogiai 
priklauso ir nuo tokių faktorių kaip pacientų apžiūra, pa-
slaugos teikimas, konsultavimas. Todėl tarp šių dviejų skir-
tingų indikatorių turi būti išlaikomas ribinis kokybiškas 
balansas. Nei viešosiose, nei privačiosiose sveikatos prie-
žiūros įstaigose gydytojo apžiūra netrunka trumpiau nei 

Iki 5,0 
gyd.

5,1 -5,9 
gyd.

6,0 - 6,9 gyd. 7,0 - 7,9 gyd. 8,0 - 8,9 gyd. per 9,0 gyd.

Savivaldybių 
sk.

2 4 20 17 10 7

1 lentelė. Šeimos gydytojų skaičius, tenkantis 10-čiai tūkst. pacientų, pasiskirstymas 2012 m.
Šaltinis: Valstybės kontrolės audito ataskaita 2012.

4 pav. Procentinis apsilankymų pas šeimos gydytoją paskirstymas 
pagal priežastis
Šaltinis: Valstybės kontrolės audito ataskaita 2012.

5 pav. Šeimos gydytojo apžiūros trukmės minutėmis procentinis 
pasiskirstymas

6 pav. Pacientų vertinimas renkantis šeimos gydytoją, II lygio gy-
dytoją specialistą ir metodikas bei diagnostikos būdus

7 pav. Pacientų nuomonė apie paslaugų priimtinumą mokslo ir geriausios praktikos, 
etikos ir fizinės aplinkos aspektais

tojų skaičius Lietuvoje yra pakankamas. 
Tačiau šeimos gydytojai tarp savival-
dybių pasiskirstę netolygiai: labiausiai 
šeimos gydytojų trūksta Šilalės rajono 
savivaldybėje, o Vilniaus mieste yra pa-
kankamai.

Daugelio funkcijų vykdymas, ku-
rioms nereikia gydytojo kompetencijos 
(4 pav.), rodo, kad šeimos gydytojo dar-
bas nėra optimaliai paskirstytas. Valsty-
bės kontrolės atliktame tyrime nustatyta, 
kad beveik pusė (47 proc.) visų pas šei-
mos gydytoją apsilankiusiųjų – tai ser-
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5minutės ir ne ilgiau nei 30 minučių. Išryškėja tendencija, 
kad privačiose įstaigose gydytojo apžiūra yra ilgesnė negu 
viešosiose įstaigose. Tai lemia mažesnis prisiregistravusių 
pacientų skaičius.

Paslaugų priimtinumas vertinamas pagal tokius koky-
bės rodiklius: galimybė rinktis specialistą, gauti informa-
ciją, rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, paslaugų 
atitikimas mokslo, etikos ir geriausios praktikos reikalavi-
mus, tinkama fizinė aplinka. Visus šiuos kokybės rodiklių 
indikatorius reikia vertinti pagal pacientų skundų skaičių 
registruose, medicinos standartuose, Lietuvos higienos 
normose ir pacientų apklausose. Analizė parodė, kad 56 
proc. apklausoje dalyvavusių pacientų nepalankiai vertina 
tvarką, jog norint užsiregistruoti pas II lygio gydytoją spe-
cialistą, pirmiausia reikia kreiptis į šeimos gydytoją. Kas 
trečias respondentas susidūrė su problema, kai dėl svei-
katos sutrikimų turėjo kreiptis į gydytoją, bet jis tuo metu 
nedirbo. Apie galimybę rinktis II lygio gydytoją specialistą 
48 proc. pacientų nėra girdėję (6 pav.). 

Dauguma žinantys, kad gali rinktis, šita privilegija ne-
pasinaudoja. Apie pusę respondentų žino, kad gali rinktis 
diagnostikos ir gydymo metodikas, tačiau tuo nesinaudoja: 
pasitiki gydytojais arba neturi tam kompetencijos.

Ar paslaugos atitinka mokslo, etikos ir geriausios prak-
tikos reikalavimus, net 49% negalėjo atsakyti, bet dauguma 
respondentų pažymėjo, kad etikos reikalavimų dažnai yra 
nepaisoma. Tam įtakos turi tai, kad pacientai dažnai labiau 
akcentuoja emocinį ir psichosocialinį sveikatos priežiūros 
aspektus. Beveik vieningai pritarta, kad paslaugos teikia-
mos tinkamoje fizinėje aplinkoje. Pacientai nurodė, kad 
privačios įstaigos dažniau atitinka mokslo ir etikos reika-
lavimus negu viešosios įstaigos (7 pav.). Gydytojai, kaip 
svarbiausias paslaugų kokybės gerinimo priemones, nuro-
dė darbo krūvio mažinimą, prieinamumo pas specializuo-
tus gydytojus didinimą ir darbo vietos gerinimą. 

Pacientų reikmių tenkinimo vertinimo pagrindinis ro-
diklis yra pacientų skundai. Tik apie 1% respondentų pa-
sisakė, kad yra rašę pretenziją. Respondentai labiausiai ne-
patenkinti konsultacijos trukme ir laiku, praleistu pas gy-
dytoją bei paslaugos pasiekiamumu ir patogumu. Pacientai 
mano, kad paslaugų teikėjai praleidžia su jais per mažai 
laiko ir per daug skuba, kad jiems tenka per ilgai laukti 
skubios pagalbos ir sunku patekti pas specialistus, o gy-
dytojai išskiria didelius darbo krūvius. Pacientai akcentavo 
didesnius etikos reikalavimus: “žmogiškumą”, supratimą ir 
užuojautą. 

Kylančias sveikatos priežiūros paslaugų valdymo pro-
blemas galėtų padėti spręsti medicinos darbuotojų ir paci-
entų informuotumo didinimas. Informacijos teikimo paci-
entui vertinimas analizuojamas pagal paciento žinias apie jo 

teises [12]. Išanalizuota, kad 69% pacientų ir pusė gydytojų 
sutinka su tuo, kad pacientams tikslinga teikti išsamią infor-
maciją apie ligos ypatumus, gydymo eigą ir rezultatus bei 
kitus galimai reikalingus alternatyvius gydymo metodus [1]. 

Siekiant padidinti paciento informuotumą, tikslinga 
tobulinti saugesnes ir lankstesnes sveikatos priežiūros in-
formacines sistemas (nelaimingų įvykių pranešimus, mirš-
tamumo ir sergamumo duomenis, profilaktikos programas, 
tyrimų rezultatus ir kt.). Reikiama informacija palengvina 
klaidų prevenciją ir padeda užtikrinti saugesnę paciento 
priežiūrą. Duomenų ir informacijos kokybei gerinti rei-
kalinga integruoti įvairias sistemas, rasti būdus greitai pa-
skleisti informaciją, tobulinti priežiūros sistemas, kaupti 
bazinę informaciją. Pacientas reikalingą informaciją turi 
gauti ne tik gydytojo kabinete, bet ir už jo ribų, todėl tam 
kuriami pacientų portalai, kuriuose jie rastų visą išsamią 
ir reikalingą informaciją. Anksčiau atliktuose tyrimuose 
aiškiai išryškėjo, kad paciento informuotumas nėra pakan-
kamas ir beveik trečdalis apklaustų pacientų tvirtino, kad 
gydytojai dažniau suteikia ne visą informaciją, negu visą, o 
27 proc. respondentų tvirtino, kad gydytojai niekada nesu-
teikia išsamios informacijos [1]. 

Rezultatų aptarimas
Naujausioje mokslo literatūroje plačiai diskutuojama 

apie klausimynų, pagal kuriuos pacientai vertina pasitenki-
nimą sveikatos priežiūra, metodologijas. Dauguma autorių 
patvirtina, kad pacientų klausimynai duoda patikimus re-
zultatus [3]. Autoriai pažymi, kad klausimynai ne tik rodo 
pacientų nuomonę, bet, remiantis jų duomenimis, galima 
nustatyti sritis, kurias reikia tobulinti. 

Gydytojo apžiūra vidutiniškai trunka apie 15 min., ka-
dangi 80 proc. paciento sveikatos problemų turi išspręsti 
šeimos gydytojai, tai paciento apžiūra turėtų trukti ilgiau. 
Du trečdaliai pacientų pas šeimos gydytoją lankėsi ne pa-
ūmėjus ligai, o dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, gauti kom-
pensuojamųjų vaistų receptų, atlikti tyrimų ar dar kartą pa-
sitikrinti sveikatą. Tų funkcijų vykdymas, kurioms nereikia 
gydytojo kompetencijos, turėtų būti perduotas kitam svei-
katos priežiūros specialistui. Šiuo metu šeimos gydytojų 
skaičius Lietuvoje yra pakankamas. Tačiau šeimos gydyto-
jai tarp savivaldybių pasiskirstę netolygiai, kai kuriose sa-
vivaldybėse jų trūksta. Vilniaus mieste šeimos gydytojų yra 
pakankamai, tačiau vizito pas gydytoją vidutiniškai tenka 
laukti apie 7 dienas: privačiose įstaigose apie 3 dienas, o 
viešosiose įstaigose apie 12 dienų.

Ilgas laukimo laikas pas II lygio gydytojus specialistus 
rodo, kad dauguma pacientų yra siunčiami iki galo neįver-
tinus jų būklės, arba nuo per didelio darbo krūvio šeimos 
gydytojai “ginasi” siųsdami savo ligonius pas specialistus. 
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Vidutiniškai II lygio gydytojo specialisto konsultacijos ten-
ka laukti apie 1 mėn.

Dauguma pacientų žino savo teises ir privilegijas, ta-
čiau jomis nesinaudoja. Galimybe rinktis diagnostikos ir 
gydymo metodikas pasinaudoja tik apie 5 proc. pacientų. 
Respondentai gerai vertina teikiamas paslaugas etikos, fi-
zinės aplinkos reikalavimų ar mokslo ir geriausios prak-
tikos aspektais, tačiau akcentuoja informacijos trūkumo ir 
bendradarbiavimo problemas. Pabrėžiama, kad pacientams 
tikslinga teikti išsamią informaciją apie ligos ypatumus, 
gydymo eigą ir rezultatus bei kitus galimai reikalingus al-
ternatyvius gydymo metodus.

Išvados
1. Tyrimas atskleidė, kad vadybos metodų ir priemonių 

valdymo stoka, paslaugų kokybės rodiklių bei jų vertinimo 
metodikų nebuvimas yra pagrindinės priežastys, trukdan-
čios veiksmingai gerinti sveikatos priežiūros įstaigų pas-
laugų kokybę. 

2. Pacientų nuomonės apie sveikatos priežiūros paslau-
gas yra vienas iš svarbių sveikatos priežiūros paslaugų ko-
kybės rodiklių. Kompleksinis paslaugų kokybės vertinimas 
turi būti atliekamas iš paciento perspektyvos, nes tai būtina 
sąlyga tenkinant visuotinę kokybės vadybą.

3. Ilgas laukimas pas gydytojus specialistus yra viena 
iš priežasčių, lemiančių paslaugų kokybę. Planinių operaci-
jų vidutinis laukimo laikas yra apie 3 mėn., o tai turi įtakos 
blogesniam paslaugų prieinamumui. Vidutiniškai II lygio 
gydytojo specialisto konsultacijos tenka laukti apie 1 mėn., 
tačiau kai kurių gydytojų konsultantų apžiūros yra laukia-
ma daugiau nei 2 mėnesius. 

4. Privačiose sveikatos priežiūros įstaigose laukimo 
laikas yra trumpesnis, priėmimo laikas ilgesnis negu viešo-
se sveikatos įstaigose. Privačiose įstaigose gydosi jaunesni 
ir sveikesni pacientai.

5. Viešosiose ir privačiose sveikatos priežiūros įstai-
gose paslaugų priimtinumą mokslo ir geriausios praktikos, 
etikos ir fizinės aplinkos aspektais pacientai vertina teigia-
mai. Dažniausiai žmonės patenkinti sveikatos priežiūros 
įstaigų aplinka.
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ASSESSMENT AND ANALYSIS OF HEALTH CARE 
INSTITUTIONS SERVICE ACCESSIBILITY AND ACCEPT-
ABILITY

K. Štaras, T. Vedlūga, N. Kalvelytė
Key words: quality management, access, health care quality 

and acceptability.
Summary
Quality of health care, management and customization is 

becoming one of the most important health care priorities in Li-
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thuania and in other European countries and worldwide. 

Objektive. To summarizes the improvement measures of he-
alth care service access and acceptability and estimate and analy-
ze the Vilnius patients opinion about health care services.

Health care institutions provide health care services, make 
the prevention of illness to ensure quality and welfare of all po-
pulation. Based on the theoretical and methodological literature 
summaries and results of patient satisfaction surveys are provi-
ding conclusions about improvement of quality service in the 
availability and acceptability aspects.

Public opinion on health care services is one of the many he-
alth care quality indicators. Quality service in an integrated and 
systematic assessment should be carried out in terms of the qua-

lity management system according to the patients perceived qu-
ality, documents of internal quality, annual work plans and regu-
lations, quality management system procedures descriptions. An 
important factor is a registration of incongruity indicators, their 
periodical analysis and health care quality improvement based on 
the results of analysis.

These factors helps for health care institutions targeted to im-
prove quality of service. 
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