
195

Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu                                                                                         Adresas susirašinėti: Lina Kulevičiūtė, el. p. sk.svmf@ku.lt 

SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES 
IN EASTERN EUROPE
ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2017, 27 tomas, Nr. 6, p. 195-199
DOI: https://doi.org/10.5200/sm-hs.2017.118 SLAUGA / NURSING

Raktažodžiai: pacientų sauga, požiūris, slaugytojai.

Santrauka
Norint pagerinti sveikatos priežiūros kokybę, mažinti 
finansinius nuostolius dėl nepageidaujamų įvykių, 
labai svarbu išsiaiškinti slaugytojų požiūrį į paci-
entų saugą. Šio tyrimo tikslas – įvertinti slaugytojų 
požiūrį į pacientų saugą. 2016 m. kovo – balandžio 
mėn. atliktas kiekybinis tyrimas Klaipėdos miesto 
ligoninėse. Naudotas Požiūrio į saugą (angl. Safety 
Attitudes Questionaire) klausimynas. Imtį sudarė 74 
respondentai. Tyrimo metu nustatytas slaugytojų tei-
giamas požiūris į pacientų saugą. Išsiaiškinta, kad 
slaugytojai žemiausiais balais įvertino vadovybės 
požiūrį į saugą, o aukščiausiais pasitenkinimą darbu 
bei komandinio darbo aplinką. Slaugytojai patenkinti 
savo darbu, tačiau pažymi, kad sudėtinga aptarti me-
dicinines klaidas, ligoninės vadovybė neskatina kas-
dienių pastangų. Taip pat nustatyta, kad slaugytojai, 
kurių darbo patirtis 5-10 metų, aukštasis neuniversite-
tinis išsilavinimas, geriausiai įvertino pacientų saugos 
dimensijas, negu tie, kurie turi 11-20 metų darbo pa-
tirties, specialųjį vidurinį išsilavinimą. Atsižvelgiant 
į demografinius duomenis, nustatyta, kad dimensija 
vadovybės požiūris į saugą įvertinta žemiausiais ba-
lais. Slaugytojai aukščiausiais balais išskyrė pasiten-
kinimą darbu, komandinio darbo aplinką. Pacientų 
saugos vertinimai geresni slaugytojų, turinčių 5-10 
metų darbo patirtį, aukštąjį neuniversitetinį išsilavi-
nimą, nei slaugytojų, kurių darbo patirtis 11-20 metų, 
specialusis vidurinis išsilavinimas.

Įvadas
Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, maž-

daug 1 iš 10 hospitalizuotų pacientų nukenčia. JAV atlikti 
tyrimai rodo, kad šalyje nuo 44 tūkst. iki 98 tūkst. pacientų 
miršta kasmet ligoninėse nuo mirčių, sukeltų dėl padarytų 
klaidų [12]. Sveikatos priežiūros paslaugų saugumo pro-
blema pradėta spręsti tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu, nes 
nepageidaujamų įvykių mažinimas yra svarbus kiekvienam 

dirbančiam sveikatos priežiūros sektoriuje [14]. Lietuvoje 
nuo 2005 iki 2010 m. buvo vykdoma sveikatos priežiūros 
užtikrinimo programa, nuo 2010 iki 2014 m. vykdyta Nacio-
nalinė pacientų saugos platforma. Taip pat Lietuva įsitraukusi 
į Europos Sąjungos pacientų saugos projektus:  EUNetPAS 
(angl. European Union Network for Patient Safety), PaSQ 
(angl. European Union Network for Patient Safety and Qu-
ality of Care).

Literatūros šaltiniuose teigiama, kad komandinis darbas 
yra labai svarbus elementas, siekiant užtikrinti saugią paci-
entų priežiūrą [11]. GM Diab, FA Ahmed tyrimo rezultatai 
parodė, kad 92,2 proc. slaugos specialistų patvirtina, jog 
aukšti pacientų saugos rodikliai priklauso nuo komandos 
narių elgesio [6]. Pacientų saugos užtikrinimas koreliuoja 
su komandinio darbo ypatumais, bendravimo struktūra ir 
vadovavimu [7]. Taip pat esant palankiai darbo aplinkai 
slaugytojai dirba efektyviai ir teikia kokybiškesnes slau-
gos paslaugas. Tačiau nustatyta, kad dažniausiai slaugytojų 
skyriuose yra per mažai ir tenka dirbti sunkiomis darbo są-
lygomis [2]. N Khamisa ir kt. atlikto tyrimo duomenys pa-
rodė, kad slaugytojai dažnai patiria stresą, emocinį išsekimą, 
depersonalizaciją darbe [9].

Nors pastaruoju metu Lietuvoje atsiranda studijų, nagri-
nėjančių pacientų saugos temą, tačiau jų nėra pakankamai 
daug. Didžioji dalis esamų publikacijų apima medicinos 
personalo nuomonę apie sveikatos priežiūros kokybės ge-
rinimo užtikrinimą. Taip pat Lietuvoje atliktas tik vienas 
nacionalinio lygio Valstybinės akreditavimo sveikatos prie-
žiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Pilotinis pacientų saugos kultūros tyrimas, kurio duomenys 
neskelbiami. Todėl yra svarbu atlikti šį tyrimą, kuriuo sie-
kiama išsiaiškinti Klaipėdos miesto ligoninėse dirbančių 
slaugytojų požiūrį į pacientų saugą.

Tyrimo tikslas – įvertinti slaugytojų požiūrį į pacientų 
saugą.

Tyrimo metodika
Tyrimas atliktas Klaipėdos miesto ligoninėse, teikian-

čiose daugiaprofilines paslaugas. Tiriamieji atrinkti pagal 
kriterijus: slaugytojai, sutinkantys savanoriškai dalyvauti 
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tyrime, dirba antrinio/tretinio lygio paslaugas teikiančiose ligoninėse. 
Įstaigose išdalinta 90 anketų, grįžtamumas 82,2 %. Sugadinta anketų – 
2. Tyrime dalyvavo 74 respondentai: 94,4 proc. slaugytojų ir 5,6 proc. 
slaugos administratorių, vyriausiųjų slaugytojų. Pusė apklaustųjų (52,78 
proc.) pagal specialybę dirba 21 ir daugiau metų. Dėl mažo respondentų 
skaičiaus darbo patirties grupėse mažiau nei 6 mėnesiai, 6-11 mėnesių, 
1-2 metai, 3-4 metai, sujungtos į vieną – iki 5 metų. Daugiausia tyrime 
dalyvavo aukštesnįjį išsilavinimą turinčių respondentų (34,7 proc.). 
Naudotas J. B. Sexton ir kt. (2006) požiūrio į saugą klausimynas (angl. 
Safety Attitudes Questionnaire). Tyrimo instrumentą sudaro 6 pacientų 
saugos dimensijos: komandinio darbo aplinka, pasitenkinimas darbu, 
vadovybės požiūris į saugą, saugos aplinka, darbo sąlygos, streso įtaka 
darbe. Klausimyno teiginiai vertinti penkiabalėje sistemoje, kur 1 reiš-
kia visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku. Rezultatų analizei naudotas 
aprašomosios duomenų analizės metodas (MS Excel 2010). Tyrimas 
atliktas laikantis etikos principų.

Tyrimo rezultatai
Nustatyta, kad slaugytojai aukščiausiais balais įvertino pasitenkinimą 

darbu (vidurkis ꞊ 3,9) ir komandinio darbo aplinką (vidurkis ꞊ 3,8). Jų 
atsakymų vidurkiai yra artimiausi reikšmei „sutinku“. Žemiausiai slau-

gytojų įvertinta – dimensija vadovybės požiūris 
į pacientų saugą (vidurkis ꞊ 3,3) (1 pav.).

Komandinio darbo aplinkos dimensiją ge-
riausiai įvertino slaugytojai, dirbantys 5-10 metų 
(sutinku – 54,2 proc., visiškai sutinku – 25,0 
proc.). Tačiau beveik ketvirtadalis slaugytojų, 
kurių darbo patirtis 11-20 metų ir daugiau kaip 
21 metų, neigiamai vertino šią dimensiją (atitin-
kamai: visiškai nesutinku – 2,4 proc., 6,1 proc., 
nesutinku – 14,3 proc., 10,1 proc.) (2 pav.).

Daugiau kaip 80 proc. slaugytojų, kurių 
darbo patirtis iki 5 metų, jaučia pasitenkinimą 
darbu (sutinku – 60,0 proc., visiškai sutinku – 
22,5 proc.). Tačiau slaugytojai, turintys 11-20 
metų darbo patirtį, pažymi nepasitenkinimą 
darbu (visiškai nesutinku – 1,4 proc., nesutinku 
– 12,9 proc.) (3 pav.).

Pusė slaugytojų, kurių darbo patirtis 5-10 
metų ir 21 ir daugiau, vadovybės požiūrį į paci-
entų saugą įvertino teigiamai (atitinkamai: su-
tinku – 40,0 proc., 35,8 proc., visiškai sutinku 
– 10,0 proc., 13,7 proc.). Tačiau dirbantys iki 5 
metų ir 11-20 metų, trečdalis slaugytojų vertina 
neigiamai šią dimensiją (atitinkamai: visiškai 
nesutinku – 7,5 proc., 8,6 proc., nesutinku – 22,5 
proc., 20,0 proc.) (4 pav.).

Analizuojant tyrimo duomenis nustatyta, kad 
trys ketvirtadaliai slaugytojų, turinčių aukštąjį 
neuniversitetinį išsilavinimą, teigiamai vertino 
komandinio darbo aplinką (sutinku – 39,8 proc., 
visiškai sutinku – 38,9 proc.), kai trečdalis ap-
klaustųjų, kurių išsilavinimas specialusis vidu-
rinis (medicinos mokykla), įvertino neutraliai 
(26,7 proc.) (5 pav.).

Daugiausia aukščiausiais balais pasitenki-
nimą darbu įvertino slaugytojai, turintys aukštąjį 
neuniversitetinį išsilavinimą, (atitinkamai: su-
tinku – 53,3 proc., visiškai sutinku – 27,8 proc.). 
Tačiau slaugytojai, kurių specialusis vidurinis 
išsilavinimas, žemiausiai įvertino pasitenkinimą 
darbu (nesutinku – 10,0 proc.) (6 pav.).

Daugiau kaip trečdalis slaugytojų, turinčių 
aukštąjį universitetinį išsilavinimą, vadovybės 
požiūrį į saugą vertino neutraliai (37,9 proc.). 
Taip pat trečdalis slaugytojų, kurių aukštesny-
sis išsilavinimas, įvertino neigiamai (visiškai 
nesutinku – 10,4 proc., nesutinku – 17,6 proc.). 
Tačiau turinčių specialųjį vidurinį (medicinos 
mokykla) ir aukštąjį neuniversitetinį išsilavini-
mus, daugiau kaip pusė slaugytojų šią dimensiją 

1 pav. Respondentų atsakymų vidurkiai pagal pacientų saugos dimensijas

2 pav. Dimensijos komandinio darbo aplinkos vertinimas pagal darbo patirtį

3 pav. Dimensijos pasitenkinimas darbu vertinimas pagal darbo patirtį
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įvertino teigiamai (atitinkamai: sutinku – 46,0 proc., 43,3 proc., visiškai 
sutinku – 12,0 proc., 10,0 proc.) (7 pav.).

Tyrimo rezultatų aptarimas
Vertinant tyrimo rezultatus, matyti, kad slaugytojų požiūris į paci-

entų saugą yra teigiamas. Respondentai labiausiai išskyrė dimensijas: 
pasitenkinimą darbu, komandinio darbo aplinką ir darbo sąlygas. Šios 
dimensijos įvertintos pozityviau, lyginant su kitomis - kaip vadovybės 
požiūris į saugą, saugos aplinka ir streso įtaka darbe. Lyginant Lietuvos 
vakaruose ir šio atlikto tyrimo rezultatus, nustatyta, kad pasitenkinimas 
darbu, komandinio darbo aplinka buvo vertinti labiau teigiamai, nei kitos 

pacientų saugos dimensijos. I. Brasaitės ir kt. 
atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad aukščiau-
siais teigiamais balais įvertintas pasitenkinimas 
darbu (vidurkis ꞊ 4,14), o žemiausiais balais 
įvertintas vadovybės požiūris į saugą (vidurkis 
꞊ 3,71) [4]. Panašius rezultatus pateikia kitų ša-
lių mokslininkai, nagrinėjantys pacientų saugos 
temą. Egipto universitetinėje ligoninėje slaugy-
tojų požiūrio į pacientų saugą vertinimo tyrimo 
duomenys parodė, kad respondentai labiau tei-
giamai įvertino pasitenkinimą darbu (vidurkis 
꞊ 3,27), komandinio darbo aplinką (vidurkis ꞊ 
3,09), o žemiausiais balais – vadovybės po-
žiūrį į saugą (vidurkis ꞊ 2,16) [1]. Kinijoje at-
likto tyrimo rezultatai parodė, kad darbuotojai 
aukščiausiais balais įvertino komandinį darbą, 
tačiau žemiausiais balais įvertino darbo sąlygas 
[8]. SE Samei ir kt. tyrimo rezultatai parodė, 
kad aukščiausiais ir žemiausiais balais įvertin-
tos dimensijos yra komandinio darbo aplinka 
ir vadovybės požiūris į pacientų saugą [13]. 
W Chaboyer ir kt. Australijoje atliktas požiū-
rio į saugą tyrimas nustatė, kad komandinio 
darbo aplinka įvertinta aukščiausiais balais, o 
vadovybės požiūris į saugą – žemiausiais balais 
[5]. Mūsų atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad 
sveikatos priežiūros specialistai yra patenkinti 
savo darbu, komandinio darbo aplinka, tačiau 
žemiausiais balais įvertinta vadovybės požiūrio 
į saugą dimensija atskleidžia, kad vadovybė ne-
pakankamai kreipia dėmesio į  pacientų saugą.

Šio tyrimo rezultatai buvo analizuojami 
grupėse darbo patirtis ir išsilavinimas. Pagal 
darbo patirtį nustatyta, kad slaugytojai, dirban-
tys 5-10 metų, patenkinti komandinio darbo 
aplinka. Tačiau slaugytojai, kurie turi 11-20 
metų darbo patirtį, nepatenkinti komandiniu 
darbu ir drauge pažymi jaučiantys streso įtaką 
darbe. Šie faktoriai galėtų būti susiję su dideliu 
darbo krūviu, nes neretai slaugytojai dirba dau-
giau kaip etatu, slaugo daug pacientų, taip pa-
tirdami didelį stresą. Kai kurie autoriai nurodo, 
kad patiriamas stresas gali būti susijęs su darbo 
kokybe, kurį gali sukelti darbas pamainomis 
ir darbas naktį, dideli fiziniai bei psichologi-
niai krūviai [9,10]. Aukštąjį neuniversitetinį 
išsilavinimą turintys slaugytojai pažymi, kad 
labiausiai patenkinti darbu, komandinio darbo 
aplinka, nes bendradarbiai suteikia reikiamą 
pagalbą rūpinantis pacientais, kartu su gydyto-

4 pav. Dimensijos vadovybės požiūrio į saugą vertinimas pagal darbo patirtį

5 pav. Dimensijos komandinio darbo aplinkos vertinimas pagal išsilavinimą

6 pav. Dimensijos pasitenkinimo darbu vertinimas pagal išsilavinimą

7 pav. Dimensijos vadovybės požiūrio į saugą vertinimas pagal išsilavinimą
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jais dirba kaip gerai koordinuota komanda. HA Abdou, KM 
Saber nustatė, kad slaugytojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, 
labiau patenkinti darbu ir emociškai įsipareigoję skyriui, 
kuriame dirba, nes jų darbas tiesiogiai veikia kitus žmones 
[1]. Slaugytojų, kurių specialusis vidurinis išsilavinimas, 
žemiausiais balais įvertino darbo sąlygas, komandinio darbo 
aplinką. Šie neigiami rezultatai gali būti dėl per didelio darbo 
krūvio, mažo atlyginimo. 

Kiekvienos grupės žemi įvertinimai gali būti susiję su 
vadovybės požiūriu į saugą, nes iš visų šešių pacientų saugos 
dimensijų ši įvertinta žemiausiais balais. I. Brasaitė gavo 
panašius rezultatus vertinant sveikatos priežiūros specialistų 
požiūrį į pacientų saugą. Autorės teigimu, nepasitenkinimas 
darbu, komandinio darbo aplinka, darbo sąlygomis, stresas 
darbe gali būti susiję su ligoninės vadovybės ar skyrių va-
dovų palaikymo trūkumu [3]. Mūsų tyrimo rezultatai papildo 
teiginį, kad vadovybė neskatina darbuotojų kasdienių pa-
stangų ir abejotinai vertina jos atliekamų pareigų tinkamumą. 

Išvados
1. Slaugytojų požiūris į pacientų saugą yra vertinamas 

teigiamai. Pasitenkinimas darbu, komandinio darbo aplinka 
ir darbo sąlygos įvertintos aukščiausiais balais, o vadovybės 
požiūris į saugą įvertintas žemiausiais balais. 

2. Atsižvelgiant į darbo patirtį, nustatyta, kad slaugytojai, 
kurių darbo patirtis 5-10 metų, geriausiai vertina pacientų 
saugos dimensijas, kai turintys 11-20 metų darbo patirtį įver-
tino žemiausiais balais. Išsiaiškinta, kad slaugytojai, turintys 
aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, geriausiai įvertina pa-
cientų saugą. Tačiau slaugytojai, kurių specialusis vidurinis 
išsilavinimas, žemiausiai įvertino darbo sąlygų, komandinio 
darbo aplinkos dimensijas.
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NURSES’ ATTITUDES TOWARDS PATIENT SAFETY
L. Kulevičiutė, I. Vasyliūtė, I. Brasaitė

Key words: safety of patients, attitude, nurses.
Summary
In order to improve the quality of health care, to reduce financial 

losses due adverse effects, it is very important to find out nurses’ 
attitudes towards patient safety. The goal of research – to evaluate 
the attitude of nurses to the safety of patients. On March – April, 
2016 the quantitative research was made in Klaipeda city hospitals. 
The Safety Attitude Questionnaire was used. The scope consisted 



199
of 74 respondents. The study set a positive attitude of nurses’ to-
wards patient safety. It was found out that the nurses evaluated the 
attitude of management to the safety with the lowest points, and 
the satisfaction with work and the environment of team work with 
the highest ones. The nurses are satisfied with their work, however, 
they emphasize that it is difficult to discuss the medical mistakes, 
the management of hospital does not encourage the daily efforts. 
As well it was determined that the nurses, whose working experi-
ence was 5-10 years, the higher non-university education, evalua-
ted the dimensions of safety of patients best than those ones, whose 
working experience was 11-20 years, special secondary education. 
Considering the demographic data it was determined that the di-

mension the attitude of management to the safety was evaluated 
with the lowest points. The nurses distinguished the satisfaction 
with work, the environment of team work with the highest points. 
The evaluations of safety of patients were better by the nurses ha-
ving the working experience of 5-10 years, the higher non-univer-
sity education than nurses with working experience was 11-20 ye-
ars, special secondary education.
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