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Santrauka 
Tyrimas buvo atliekamas 2013.10 – 2013.12 lai-
kotarpiu. Buvo apklausinėjami 18 metų ir vyresnio 
amžiaus pacientai. Apklausą atliko Registratūros 
darbuotojai. Anketa buvo duodama kas dešimtam 
pirmą kartą besikreipiančiam pacientui. Išdalinta 
450 anketų, grąžinta užpildytų – 392 (atsako dažnis 
87,1 proc.). 
Dauguma tyrime dalyvavusių respondentų, atsi-
žvelgiant į jų amžių, lytį, išsilavinimą, užsiėmimą 
ir pajamas, nurodė, kad yra patenkinti Registratūros 
darbo laiku. Tačiau 21,7 proc. 21-40 m. responden-
tų nurodė, kad jų netenkina Viešosios įstaigos Šeš-
kinės poliklinikos (toliau –Poliklinika) Registratū-
ros darbo laikas, 41-60 m. amžiaus grupėje pacientų 
taip teigusių buvo 22,4 proc. ir vyresnių nei 60 m. 
respondentų taip nurodžiusių buvo 22,1 proc. Ab-
soliuti dauguma respondentų į klausimą, ar tenki-
na Poliklinikos darbo laikas, atsakė, kad tenkina, 
kiek mažiau nei kiti pacientai darbo laiku patenkinti 
pacientai, uždirbantys daugiau nei 2000 litų (86,7 
proc). Apklausoje dalyvavusių pacientų nuomone, 
Poliklinikos registratūroje, norint užsiregistruo-
ti pas gydytoją, sugaištama nuo 5 iki 10 minučių. 
Dauguma tyrime dalyvavusių iki 20 m. (57,1 proc.) 
ir 41-60 m. (37,6 proc.) amžiaus  pacientų nurodė, 
kad pas savo šeimos (vidaus ligų) gydytoją vizito 
tenka laukti apie 7 dienas. Tuo tarpu vyresnio nei 
60 m. amžiaus respondentai (31,9 proc.) teigė, kad 
juos priima anksčiau, t.y. tenka laukti nuo 1 iki 5 
dienų. Respondentai, kurie turėjo aukštąjį išsilavi-
nimą (30,7 proc.), nurodė, kad pas savo šeimos gy-

dytoją jiems tenka laukti 1-5 dienas. Tuo tarpu pa-
cientai, kurie turėjo vidurinį (39,7 proc.) ar nebaigtą 
vidurinį (50 proc.) teigė, kad jiems tenka laukti apie 
savaitę. 35,4 proc. pacientų, kurių pajamos iki 500 
litų., ir 36,5 proc. pacientų, kurių pajamos 501-1000 
litų, nurodė, kad vizito pas šeimos gydytoją tenka 
laukti apie savaitę, o 32,7 proc. pacientų, kurių pa-
jamos 1501-2000 litų, nurodė, kad tenka laukti 1-5 
dienas. Daugiau moterų nei vyrų nurodė, kad nau-
dojasi Poliklinikoje mokamomis paslaugomis. Dau-
giausia Poliklinikoje teikiamomis mokamomis pas-
laugomis naudojasi pacientai, kurių pajamos buvo 
daugiau nei 1500 Lt. 54,2 proc. apklaustųjų, kurių 
pajamos iki 500 Lt., nurodė, kad nesinaudoja Po-
liklinikoje teikiamomis mokamomis paslaugomis. 
Tuo tarpu 57,1 proc. pacientų, kurių pajamos 1501-
2000 Lt., ir pacientai, kurių pajamos per 2000 Lt., 
teigė, kad naudojasi Poliklinikoje teikiamomis mo-
kamomis paslaugomis. 

Įvadas
Paslaugų kokybės gerinimas yra kiekvienos valstybės 

sveikatos sistemos ir medicinos pagalbos uždavinys. Pa-
cientų nuomonė apie jų patirtį naudojantis sveikatos prie-
žiūros paslaugomis tampa svarbiu sveikatos priežiūros pas-
laugų kokybės ir prieinamumo stebėsenos bei tobulinimo 
įrankiu. Šiuo metu pacientų nuomonė plačiai tyrinėjama 
mūsų šalyje ir įgauna vis didesnę reikšmę priimant spren-
dimus [1-2]. Kaip apibrėžia Pasaulio sveikatos organizacija 
(PSO)1 pacientų pasitenkinimo paslaugų kokybe matavimai 
yra svarbi sveikatos apsaugos sistemos vertinimo dalis bei 
pagrindas formuoti nacionalinę sveikatos politiką. Taip pat 
ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų lygmenyje nuolatinis 
kokybės valdymas turėtų remtis patikima informacija apie 
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pacientų lūkesčius bei pasitenkinimą naudojantis sveikatos 
priežiūros paslaugomis [2-3].

Pastaraisiais metais įvairiose šalyse atliekama daugybė 
pacientų pasitenkinimo tyrimų. Kai kuriose šalyse vykdo-
ma nuolatinė sisteminga pasitenkinimo stebėsena (pvz., 
Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, JAV, Kanadoje, Norvegi-
joje, Nyderlanduose). Kitose šalyse (pvz., Airijoje, Čeki-
joje, Estijoje, Ispanijoje, Izraelyje, Slovėnijoje, Lietuvoje) 
atliekami pavieniai pasitenkinimo tyrimai nacionaliniu 
arba atskirų asmens sveikatos priežiūros įstaigų lygmeniu. 
Tokie pavyzdžiai rodo, kad informacija apie pacientų patir-
tį yra pripažintas ir plačiai naudojamas paslaugų kokybės 
matas daugumoje pasaulio šalių [1-4]. Pacientų vertinimai 
gali būti panaudojami nustatant silpnąsias sveikatos prie-
žiūros grandis, kurioms sveikatos priežiūros įstaigų vado-
vai, šalies politikai turėtų skirti didesnį dėmesį. Paslaugų 
kokybės sisteminis kompleksinis vertinimas turėtų būti 
atliekamas ne tik medicinos profecionalų, bet ir pacientų  
bei vadybos specialistų požiūriu [3-6]. 

Naudojimasis užsienio šalių  patirtimi suteikia tvirtą 
pagrindą mokslo tyrimais pagrįstiems sprendimams daryti, 
bet svarbi proceso dalis – šių sprendimų įdiegimo padari-
nių vertinimas konkrečioje visuomenėje, turinčioje savitus 
kultūrinius, socialinius ir istorinius veiksnius [6-8]. Tuo re-
miantis kuriamas Lietuvoje pirminės asmens sveikatos prie-
žiūros paslaugų kokybės modelis, geriausiai atspindintis vi-
suomenės poreikius ir galimybes, apima tiek paslaugų ap-
mokėjimo būdą, tiek daugybę kitų aspektų, tokių kaip raci-
onalus resursų panaudojimas, individų poreikių vertinimas, 
atskirų gydymo epizodų analizė, prieinamumo gerinimas 
bei kaip šie procesai atsispindi pacientų vertinimuose [5-8].  

Įvairių gyventojų grupių keliami reikalavimai sveikatos 
priežiūros sistemai, paslaugų prieinamumui yra skirtingi 
ir keičiasi priklausomai nuo amžiaus, lyties, išsilavinimo, 
pajamų [9-10]. Siekdami teisingai interpretuoti paciento 
pasitenkinimą, t.y. jo atsaką į mūsų veiklą, turime suprasti, 
kad šį rodiklį nulemia daugelis veiksnių: socialinės ir de-
mografinės ypatybės, požiūriai, vertybės, gyvenimo koky-
bė, sveikatos būklės [11]. 

Įsibėgėjusi reforma ir vartotojų poreikiai skatina nuolat 
stebėti esamą situaciją, įstaigai prisitaikyti dirbti naujomis 
sąlygomis ir tenkinti pacientų lūkesčius, siekiant optimi-
zuoti ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, 
užtikrinti jų prieinamumą, ieškoti būdų, kaip mažinti eiles 
Poliklinikoje, taupyti pacientų bei gydytojų laiką ir įgyven-
dinti Poliklinikos misiją – tenkinti poliklinikos pacientų 
poreikius ir lūkesčius prieinama, kokybiška, kvalifikuota, 
efektyvia bei saugia paslauga, racionaliai naudojant finan-
sinius, personalo, technologijų ir patalpų išteklius [11]. 
Siekiant šių tikslų 2013.10-2013.12 metais buvo atliktas 

pacientų nuomonės tyrimas, juo siekta išsiaiškinti kai ku-
riuos paslaugų prieinamumo aspektus. 

Darbo tikslas – pagal pacientų demografines, sociali-
nes ir ekonomines grupes išsiaiškinti jų nuomonę apie Vie-
šosios įstaigos Šeškinės poliklinikos teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas. 

 Tyrimo objektas ir metodika
Tyrimui buvo sudaryta anketa – klausimynas (1 prie-

das). Į ją įtraukti klausimai apie sveikatos priežiūros pas-
laugų prieinamumą ir kokybę, fiksuojami demografiniai 
rodikliai. 

Tyrimas buvo atliekamas 2013.10 – 2013.12 laikotar-
piu. Buvo apklausinėjami 18 metų ir vyresnio amžiaus pa-
cientai. Apklausą atliko Registratūros darbuotojai. Anketa 
buvo duodama kas dešimtam pirmą kartą besikreipiančiam 
pacientui. Išdalinta 450 anketų, grąžinta užpildytų – 392 
(atsako dažnis 87,1 proc.).Anketos duomenys buvo anali-
zuojami atsižvelgiant į respondentų lytį, amžių, užsiėmimą, 
išsilavinimą bei pajamas. Statistinė duomenų analizė atlik-
ta naudojantis Microsoft Excel 2010, WinPepi 2.75 progra-
ma ir statistiniu paketu SPSS for Windows 15.0, panaudo-
jant tradicinius statistinius metodus. Duomenys apdoroti 
apskaičiuojant rodiklių absoliutinius dydžius, procentines 
išraiškas. Skirtumui tarp grupių įvertinti taikyta Pearson‘o 
chi kvadrato testas, Fisher‘s tikslusis metodas, kai dažnių 
lentelėje nors vienas tikėtinas stebėjimų skaičius mažiau 
už 5. Anketos rezultatai pateikiami diagramose ir lentelėse. 
Statistinio  reikšmingumo lygmuo α= 0,05, kai p ≤ 0,05 – 
skirtumas statistiškai reikšmingas. Atliekant skaičiavimus 
naudota duomenų pagal amžių standartizacija. Standartiza-
cija pagal amžių nenaudota, kuomet p>0,05.

Respondentų socialinės ir demografinės charak-
teristikos. Tyrime dalyvavo 392 respondentai, iš jų 40,1 
proc. sudarė 41-60 metų amžiaus asmenys, 37,4 proc. – 
21-40 metų amžiaus respondentai, 18,8 proc – vyresni nei 
60 metų amžiaus ir 3,7 proc. asmenys iki 20 metų. Moterų 
dalyvavo daugiau nei vyrų (atitinkamai 75,2 proc. ir 24,8 
proc.).  Pagal užsiėmimą šiame tyrime dalyvavo daugiausia 
specialistai ir tarnautojai (44,2 proc.), kiek mažiau darbi-
ninkai ir techniniai darbuotojai (14,8 proc.), pensininkai 
(13,8 proc.), aukščiausio lygio vadovai (11,6 proc.), versli-
ninkai (4 proc.), studentai/moksleiviai (4 proc.), bedarbiai 
(4 proc.) ir namų šeimininkės (3,7 proc.). Daugiausia res-
pondentų turėjo aukštąjį išsilavinimą (58,5 proc.), mažiau 
apklausos dalyvių buvo įgiję vidurinį (38,5 proc.) ar nebai-
gę vidurinio išsilavinimo (3 proc.). 

Daugelio respondentų pajamos vienam šeimos nariui 
buvo 501-1000 litų (31,6 proc.) ir 1001-1500 litų (26,5 
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proc.). 17 proc. respondentų pajamos vienam šeimos nariui 
buvo 1501-2000 litų, 13 proc. respondentų iki 501 litų ir 
11,9 proc. respondentų per 2000 litų. 

Tyrimo rezultatai
Dauguma tyrime dalyvavusių respondentų, atsižvel-

giant į jų amžių, lytį, išsilavinimą, užsiėmimą ir pajamas,  
nurodė, kad yra patenkinti Poliklinikos bei Registratūros 
darbo laiku. Tačiau 21,7 proc. 21-40 m. respondentų nu-
rodė, kad jų netenkina Šeškinės poliklinikos Registratūros 
darbo laikas, 41-60 m. amžiaus grupėje pacientų taip tei-
gusių buvo 22,4 proc. ir vyresnių nei 60 m. respondentų 
taip nurodžiusių buvo 22,1 proc. Pagrindinės priežastys, 
kodėl jų netenkina poliklinikos Registratūros darbo laikas, 
buvo tokios: 21-40 metų amžiaus (32,5 proc.) ir vyresni 
nei 60 metų amžiaus (36,4 proc) pacientai kaip pagrindinę 
priežastį nurodė, kad tenka ilgai laukti eilėje, o 41-60 metų 
amžiaus respondentai nurodė, kad jiems nepakankamai su-
teikia informacijos Registratūros darbuotojai (45,8 proc.), 
(χ2=12,583; p=0,127). 

Įvertinus respondentų pagal pasirinktas amžiaus gru-
pes atsakymus, kiek sugaištama eilėje prie Registratūros, 
57,1 proc. respondentų iki 20 metų amžiaus ir 37,6 proc. 
respondentų nuo 21 iki 40 metų amžiaus nurodė, kad lau-
kia nuo 5 iki 10 minučių. 41-60 metų amžiaus 47,7  proc. 
respondentų nurodė, kad jie prie Registratūros laukia nuo 
11 iki 20 minučių, 34,3 proc. respondentų, vyresnių nei 60 
metų amžiaus, nurodė, kad jiems tenka laukti nuo 5 iki 10 
minučių (1 lentelė). 

Dauguma tyrime dalyvavusių iki 20 m. (57,1 proc.) ir 
41-60 m. (37,6 proc.) pacientų nurodė, kad pas savo šeimos 
(vidaus ligų) gydytoją vizito tenka laukti apie 7 dienas. Tuo 
tarpu vyresnio nei 60 m. amžiaus respondentai (31,9 proc.) 
teigė, kad juos priima anksčiau, t.y. tenka laukti nuo 1 iki 5 
dienų (χ2=16,215; p=0,063). 

Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas vertinant, 
kiek pacientams tenka laukti laiko konsultacijos pas akių 
gydytoją, atsižvelgiant į jų amžių (2 lentelė). Dauguma res-

Apie 70 proc. visų tyrime dalyvavusių pacientų nurodė, kad 
juos į gydytojo kabinetą pakviečia slaugytoja. Į klausimus 
,,Ar Jums pakankamai apsilankymo metu dėmesio skiria 
Jūsų gydytojas?“ bei ,,Ar Jums pakankamai dėmesio ski-
ria apsilankymo metu slaugytoja?“, 92,1 proc. apklaustųjų 
atsakė, kad jiems iš tiesų pakankamai dėmesio skiria tiek 
gydytojas, tiek slaugytoja. Daugiau nei pusė respondentų 
nurodė, kad jie Poliklinikoje dirbančių gydytojų kvalifika-
ciją vertina gerai. Tyrimo metu nustatyta, kad Poliklinikoje 
teikiamomis mokamomis paslaugomis dažniau naudojasi 
nuo 41 iki 60 metų amžiaus pacientai, nei jaunesni 20 metų 
amžiaus ir vyresni nei 60 metų amžiaus respondentai. 

Apie 80 proc. apklaustųjų, priklausomai nuo jų am-
žiaus, nurodė, kad yra patenkinti Poliklinikoje palaikoma 
švara bei tvarka ir esama oro temperatūra, taip pat daugiau 
nei pusė pacientų nurodė, kad nėra jiems tekę kreiptis į Po-
liklinikos administraciją dėl problemų, kilusių bendraujant 
su aptarnaujančiu personalu (gydytojais, slaugytojomis, re-
gistratorėmis). Apie 70 proc. respondentų, atsižvelgiant į jų 
amžių, nurodė, kad per pastaruosius dvejus metus Polikli-
nikoje darbo organizavimas ir paslaugų kokybė pagerėjo. 
Taip pat apie 90 proc. tyrime dalyvavusių pacientų nurodė, 

     Amžius Kiek laiko sugaištate eilėje prie 
Registratūros?

Iš viso

5-10 
min.

11-20 
min.

Daugiau 
kaip 20 

min.

Laukti 
netenka

Iki 20 metų 57,1% 42,9% 0% 0% 100%
21-40 metų 37,6% 37,6% 17,7% 7,1% 100%
41-60 metų 23,8% 47,7% 21,9% 6,6% 100%

Per 60 
metų

34,3% 22,9% 31,4% 11,4% 100%

Amžius
Kiek dienų tenka laukti konsultacijos pas akių ligų gydytoją?

1-5 
dienas

6-10 
dienų

11-20 
dienų

21-30 
dienų

Ilgiau kaip 
30 dienų

Iš viso

< 20 metų 33,3 % 16,7 % 0 % 41,7 % 8,3 % 100 %
21-40 metų 12 % 12,8 % 19,2 % 25,6 % 30,4 % 100 %
41-60 metų 9,9 % 16,8 % 12,2 % 32,1 % 29 % 100 %
> 60 metų 4,9 % 14,8 % 14,8 % 18 % 47, 5% 100 %

1 lentelė. Respondentų procentinis pasiskirstymas pagal amžių, 
atsakant į klausimą apie sugaištamo laiko Registratūroje, norint 
užsiregistruoti pas pageidaujamą gydytoją, trukmę
χ2=24,97   p=0,003

2 lentelė. Respondentų procentinis pasiskirstymas pagal amžių, atsakant į klausimą, kiek dienų 
tenka laukti konsultacijos pas akių gydytoją
χ2=23,81   p=0,022

pondentų iki 20 m. (41,7 proc.) ir 
41-60 m. (32,1 proc.) nurodė, kad 
pas akių gydytoją konsultacijos 
jiems tenka laukti 21-30 dienų. 
Tuo tarpu 21-40 m. (30,4 proc.) ir 
vyresni nei 60 m. pacientai (47,5 
proc.) teigė, kad jiems pas akių 
gydytoją tenka laukti ilgiau nei 30 
dienų. 

Dauguma pacientų, priklauso-
mai nuo jų amžiaus, nurodė, kad 
pas neurologą ir kardiologą jiems 
tenka laukti ilgiau nei 30 dienų. 
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kad tikrai neketina keisti sveikatos priežiūros įstaigos bei 
daugiau nei pusė apklaustųjų teigė, kad rekomenduotų savo 
draugams ir pažįstamiems prisirašyti prie Viešosios įstai-
gos Šeškinės poliklinikos. 

Daugiau nei pusė apklaustųjų, atsižvelgiant į jų amžių, 
nurodė, kad nepalankiai vertina Sveikatos reformos įdiegtą 
naujovę, kai vietoj vidaus ligų gydytojų, gydytojo gineko-
logo ir gydytojo chirurgo reikia kreiptis į vieną – šeimos 
gydytoją. Bet 66,7 proc. respondentų, kurių amžius iki 20 
metų, nurodė, kad kaip tik palankiai vertina šią sveikatos 
reformą (3 lentelė). 

Atsižvelgiant į tyrime dalyvavusių respondentų lytį nu-
statyta, kad tiek vyrai, tiek moterys yra patenkinti Polikli-
nikos darbo laiku (1 paveikslas).

37,8 proc. vyrų nurodė, kad jiems Registratūroje ten-
ka laukti 5-10 min., tuo tarpu 39 proc. moterų teigė, kad 
joms tenka laukti 11-20 min. (χ2=1,870; p=0,600). 34,8 
proc. vyrų ir  32,8 proc. moterų nurodė, kad pas savo šei-
mos gydytoją konsultacijos jiems tenka laukti apie savaitę, 
28,2 proc. vyrų ir 33,9 proc. moterų nurodė, kad pas akių 

gydytoją konsultacijos tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pas 
neurologą konsultacijos dauguma vyrų (31,2 proc.) ir mo-
terų (27,4 proc.) nurodė, kad tenka laukti ilgiau nei mėnesį, 
o pas kardiologą 30,4 proc. vyrų nurodė, kad laukia 11-20 
dienų, tuo tarpu 29 proc. moterų teigė, kad joms tenka lauk-
ti 21-30 dienų (χ2=3,253; p=0,516). Daugiau nei pusė ty-
rime dalyvavusių tiek vyrų, tiek moterų nurodė, kad jiems 
pakankamai apsilankymo metu dėmesio skiria gydytojas 
bei slaugytoja (4 lentelė). 

Daugiau moterų nei vyrų nurodė, kad naudojasi Poli-
klinikoje mokamomis paslaugomis (*p=,058)2, o daugiau 
vyrų nei moterų nurodė, kad nesinaudoja šiomis paslaugo-
mis (2 paveikslas). 

Atsakydami į klausimą apie sugaištamą laiką Regis-
tratūroje, norint užregistruoti pas pageidaujamą gydytoją, 
beveik visų užsiėmimų per 40 proc. respondentų nurodė, 
kad tenka laukti vos 5-10 minučių. Imant konkrečiai pa-
gal užsiėmimą, 42,9 proc. aukščiausio lygio vadovų ir 46,7 
proc. studentų/moksleivių nurodė, kad jiems Registratūroje 
tenka laukti iki 10 min. Tuo tarpu 40,9 proc. specialistų, 

Amžius

Kaip Jūs vertinate Sveikatos 
reformos įdiegtą naujovę, kai vietoj 

vidaus ligų, vaikų ligų gydytojų, 
gydytojo ginekologo ir gydytojo 
chirurgo reikia kreiptis į vieną - 

šeimos gydytoją? 

Iš viso

Palankiai Nepalankiai 100%
Iki 20 metų 66,7% 33,3% 100%
21-40 metų 40,8% 59,2% 100%
41-60 metų 38,1% 61,9% 100%
Per 60 metų 30,6% 69,4% 100%

Lytis
Ar Jums pakankamai dėmesio skiria 

gydytojas apsilankymo metu?1 Iš viso
Taip Ne

Vyras 86,5% 13,5% 100%
Moteris 87,9% 12,1% 100%

Lytis
Ar Jums pakankamai dėmesio skiria 

slaugytoja apsilankymo metu?2

Iš visoTaip Ne
Vyras 86,5% 15,4% 100%

Moteris 93% 7% 100%

3 lentelė. Respondentų procentinis pasiskirstymas pagal amžių, 
atsakant į klausimą, kaip vertinate Sveikatos reformos įdiegtą 
naujovę, kai vietoj vidaus ligų, vaikų ligų gydytojų, gydytojo 
ginekologo ir gydytojo chirurgo reikia kreiptis į vieną - šeimos 
gydytoją
χ2=5,906   p=0,116
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1 paveikslas. Pacientų nuomonė, ar juos tenkina Poliklinikos dar-
bo laikas, priklausomai nuo jų lyties (χ2=3,885; p=0,049)

4 lentelė. Respondentų procentinis pasiskirstymas pagal lytį, atsa-
kant į klausimą, ar pakankamai dėmesio skiria gydytojas ir slau-
gytoja apsilankymo metu
(χ2=0,121   p=0,728)1  (χ2=5,821; p=0,016)2

2 paveikslas. Pacientų naudojimasis teikiamomis Poliklinikoje 
mokamomis paslaugomis priklausomai nuo jų lyties 
(χ2=11,071; p=0,004)
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44,6 proc. darbininkų ir 46,7 proc. verslininkų nurodė, kad 
Registratūroje jiems tenka laukti 11-20 min., o 60 proc. be-
darbių ir 35,3 proc. pensininkų teigė, kad jiems tenka laukti 
Registratūroje ilgiau kaip 20 min. (5 lentelė). 

42,9 proc. aukščiausio lygio vadovų nurodė, kad jiems 
pas savo šeimos gydytoją konsultacijos tenka laukti 1-5 
dienas, tuo tarpu 35,5 proc. specialistų, 38,9 proc. darbinin-
kų ir 40 proc. studentų teigė, kad jiems pas šeimos gydytoją 
tenka laukti apie savaitę, o 28 proc. pensininkų ir 40 proc. 

bedarbių nurodė, kad jiems tenka laukti 
apie dvi savaites (6 lentelė). 

Daugiau nei pusė apklaustųjų, priklau-
somai nuo jų užsiėmimo, nurodė, kad ge-
rai vertina gydytojų kvalifikaciją ir jiems 
pakankamai suteikia informacijos apie jų 
ligą ir tolimesnį gydymą. Daugiausia poli-
klinikoje teikiamomis mokamomis paslau-
gomis naudojasi aukščiausio lygio vadovai 
(61,9 proc.) ir verslininkai (64,3 proc.), o 
daugiausia nesinaudoja šiomis paslaugo-
mis bedarbiai (60 proc.) ir studentai/moks-
leiviai (53,3 proc.), (χ2=8,160; p=0,881). 

Respondentai, kurie turėjo aukštąjį iš-
silavinimą (30,7 proc.), nurodė, kad pas 
savo šeimos gydytoją jiems tenka laukti 
1-5 dienas. Tuo tarpu pacientai, kurie turė-
jo vidurinį (39,7 proc.) ar nebaigtą vidurinį 
(50 proc.) teigė, kad jiems tenka laukti apie 
savaitę (χ2=8,815; p=0,184). Dauguma 
respondentų, turinčių aukštąjį išsilavinimą 
(30,9 proc.), nurodė, kad pas neurologą 
konsultacijos laukia ilgiau nei 30 dienų (7 
lentelė). Tuo tarpu pacientai, turintys vi-
durinį išsilavinimą (33,6 proc.), teigė, kad 
laukti tenka 21-30 dienų, o respondentai, 
kurie turėjo nebaigtą vidurinį išsilavinimą 
(44,4 proc.), nurodė, kad jie laukia konsul-
tacijos tik 1-5 dienas (*p=0,581).

59,4 proc. pacientų, turinčių aukštąjį iš-
silavinimą, ir 50,7 proc. pacientų, turinčių 
vidurinį išsilavinimą, teigė, kad naudojasi 
Poliklinikoje teikiamomis mokamomis 
paslaugomis, o 63,6 proc. respondentų, 
kurie buvo nebaigę vidurinio išsilavinimo, 
nurodė, kad nesinaudoja tokiomis paslau-
gomis (χ2=5,846; p=0,211). 

Absoliuti dauguma respondentų į klau-
simą, ar tenkina Poliklinikos darbo laikas, 
atsakė, kad tenkina, kiek mažiau nei kiti 
pacientai darbo laiku patenkinti pacientai, 

Užsiėmimas Kiek laiko tenka laukti Registratūroje?

5-10 
min.

11-20 
min.

> 20 
min.

Laukti 
netenka

Iš viso

Aukščiausio/
vidutinio lygio 

vadovas

42,9 % 38,1 % 11,9 % 7,1 % 100 %

Specialistas 
tarnautojas

32,3 % 40,9 % 18,3 
%

8,5 % 100 %

Darbininkas 33,9 % 44,6 % 17,9 
%

3,6 % 100 %

Verslininkas 6,7 % 46,7 % 33,3 
%

13,3 % 100 %

Pensininkas 35,3 % 21,6 % 35,3 
%

7,8 % 100 %

Bedarbis 0 % 40 % 60 % 0 % 100 %
Studentas, 
moksleivis

46,7 % 33,3 % 20 % 0 % 100 %

Namų šeimininkė 28,6 % 35,7 % 21,4 
%

14,3 % 100 %

Užsiėmimas
Kiek laiko tenka laukti vizitui pas savo šeimos gydytoją?

1-5 
dienas

Apie 
savaitę

Apie dvi 
savaites

Ilgiau kaip 
dvi savaites

Iš viso

Aukščiausio/
vidutinio lygio 

vadovas

42,9% 28,6% 11,9% 16,7% 100 %

Specialistas 
tarnautojas

 27,1% 35,5 % 21,7 % 15,7 % 100 %

Darbininkas 16,7% 38,9% 24,1% 20,4% 100 %
Verslininkas 13,3 % 26,7 % 6,7 % 53,3 % 100 %
Pensininkas 24% 28% 28% 20% 100 %

Bedarbis 6,7%  33,3% 40 % 20 % 100 %
Studentas, 
moksleivis

 40% 40 % 13,3 % 6,7 % 100 %

Namų šeimininkė 23,1 % 30,8 % 30,8 % 15,4 % 100 %

5 lentelė. Respondentų procentinis pasiskirstymas pagal užsiėmimą, atsakant į  
klausimą, kiek laiko tenka laukti Registratūroje
χ2=38,902   p=0,010

6 lentelė. Respondentų procentinis pasiskirstymas pagal užsiėmimą, atsakant į klau-
simą, kiek laiko tenka laukti vizito pas savo šeimos gydytoją konsultacijos
χ2=32,456   p=0,043

uždirbantys daugiau nei 2000 litų (86,7 proc), (8 lentelė). 
35,4 proc. pacientų, kurių pajamos iki 500 litų., ir 36,5 

proc. pacientų, kurių pajamos 501-1000 litų, nurodė, kad 
pas šeimos gydytoją vizito laukia apie savaitę, o 32,7 
proc. pacientų, kurių pajamos 1501-2000 litų, nurodė, kad 
tenka laukti 1-5 dienas (χ2=13,883; p=0,308). 31,1 proc. 
respondentų, kurių pajamos iki 500 litų, nurodė, kad pas 
neurologą konsultacijos tenka laukti ilgiau nei 30 dienų, o 
28,9 proc. pacientų, kurių pajamos daugiau kaip 2000 litų, 
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teigė, kad pas neurologą kon-
sultacijos tenka laukti 11-20 
dienų (χ2=7,790; p=0,955). 
Tokia pati situacija stebima 
vertinant sąsają tarp pacientų 
pajamų ir patekimą konsultaci-
jos pas kardiologą (χ2=19,732; 
p=0,233). 34,9 proc. pacien-
tų, kurių pajamos iki 500 litų, 
teigė, kad konsultacijos pas 
kardiologą tenka laukti 21-30 

apsilankymo metu jiems pakankamai dėmesio skiria. Dau-
giausia taip teigusių buvo pacientų, kurių pajamos daugiau 
kaip 2000 litų, o mažiausiai – pacientų, kurių pajamos iki 
500 litų.

Daugiausia Poliklinikoje teikiamomis mokamomis pas-
laugomis naudojasi pacientai, kurių pajamos buvo daugiau 
nei 1500 litų. 54,2 proc. apklaustųjų, kurių pajamos iki 500 
litų, nurodė, kad nesinaudoja Poliklinikoje tekiamomis mo-
kamomis paslaugomis. Tuo tarpu 57,1 proc. pacientų, ku-
rių pajamos 1501-2000 litų., ir pacientai, kurių pajamos per 
2000 litų, teigė, kad naudojasi Poliklinikoje teikiamomis 
mokamomis paslaugomis (χ2=12,719; p=0,122).

Daugiau nei pusė apklaustųjų, atsižvelgiant į jų paja-
mas, nurodė, kad nepalankiai vertina Sveikatos reformos 
įdiegtą naujovę, kai vietoj vidaus ligų gydytojų, gydytojo 
ginekologo ir gydytojo chirurgo reikia kreiptis į vieną – 
šeimos gydytoją. Bet 57,1 proc. respondentų, kurių paja-
mos per 2000 litų, nurodė, kad kaip tik palankiai vertina šią 
Sveikatos reformą (11 lentelė). 

Rezultatų aptarimas
Tyrimų, nagrinėjančių pirminės sveikatos priežiūros 

(PSP) įstaigų prieinamumą ir pacientų nuomonę apie tei-
kiamas  paslaugas jose, atlikta nemažai [11-21]. 

Remiantis apklausos duomenimis, galima teigti, kad 
dauguma respondentų, besilankančių Viešojoje įstaigo-
je Šeškinės poliklinikoje, palankiai vertina organizacinį 
prieinamumą. 2008 m. J. Kairys, V. Tylienė, E. Žėbienė, 
V. Tomkevičius, atlikdami anketinę  apklausą, ištyrė, kad 
Registratūroje respondentai sugaišo iki 10 minučių [3, 12]. 
Savo tyrimu įvertinome, jog dauguma respondentų Regis-
tratūroje taip pat sugaišta iki 10 minučių. Vertinant respon-
dentų atsakymus pagal jų amžių bei užsiėmimą, nustatyta, 
kad daugiau vyresnio nei 60 metų amžiaus (31,4 proc.) 
nei 21 iki 40 metų amžiaus (17,7 proc.), pensininkų (35,3 
proc.) nei aukščiausio lygio vadovų (11,9 proc.), nurodė, 
kad prie Registratūros tenka laukti ilgiau nei 20 min. 

Dauguma pacientų nurodė, kad pas savo šeimos gydy-
toją jiems tenka laukti apie savaitę. Daugiau aukščiausio 

7 lentelė. Respondentų procentinis pasiskirstymas pagal išsilavinimą, atsakant į klausimą, kiek 
laiko tenka laukti konsultacijai pas gydytoją neurologą
χ2=21,563   p=0,006

Išsilavinimas Kiek dienų tenko laukti konsultacijai pas gydytoją neurologą? 

1-5 d. 6-10 d. 11-20 d. 21-30 d. Ilgiau 
kaip 30 d.

Iš viso

Aukštasis/neb.aukštasis 13,9 % 15,2 % 21,2 % 18,8 % 30,9 % 100%
Vidurinis/spec. vidurinis 7,1 % 18,6 % 15,9 % 33,6 % 24,8 % 100%

Nebaigtas vidurinis 44,4 % 11,1 % 22,2 % 0 % 22,2% 100%

Pajamos Ar Jus tenkina 
Poliklinikos darbo 

laikas? 

Iš viso

Taip Ne
Iki 500 Lt 89,8% 10,2% 100%

501-1000 Lt 97,5% 2,5% 100%
1001-1500 Lt 92% 8% 100%
1501-2000 Lt 98,4% 1,6% 100%
Per 2000 Lt 86,7% 13,3% 100%

8 lentelė. Respondentų procentinis pasiskirstymas pa-
gal pajamas, atsakant į klausimą, ar tenkina Poliklinikos 
darbo laikas
χ2=11,060   p=0,026

9 lentelė. Respondentų procentinis pasiskirstymas pagal 
pajamas, atsakant į klausimą, ar pakankamai dėmesio 
skiria gydytojas apsilankymo metu
χ2=28,326   p=0,001

Pajamos Ar Jums pakankamai 
dėmesio skiria gydytojas 

apsilankymo metu? 

Iš viso

Taip Ne 100%
Iki 500 Lt 66% 34% 100%

501-1000 Lt 93,8% 6,3% 100%
1001-1500 Lt 86,7% 13,3% 100%
1501-2000 Lt 87,5% 12,5% 100%
Per 2000 Lt 97,7% 2,3% 100%

dienų, o 28,2 proc. respondentų, kurių pajamos per 2000 
litų, nurodė, kad jiems tenka laukti 11-20 dienų. 

Dauguma tyrime dalyvavusių respondentų nurodė, kad 
jiems gydytojas pakankamai skiria dėmesio apsilankymo 
metu (9 lentelė). Daugiausia taip teigiančių buvo pacientų, 
kurių pajamos daugiau kaip 2000 litų, o mažiausiai – paci-
entų, kurių pajamos iki 500 litų. 

Tokia pati situacija stebima vertinant pacientų turimų 
pajamų ir slaugytojų dėmesį jiems (10 lentelė). Dauguma 
pacientų, atsižvelgiant į jų pajamas, teigė, kad slaugytojos 
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lygio vadovų (42,9 proc.) nei pensininkų (24 proc.) ir be-
darbių (6,7 proc.), teigė, kad jiems tenka laukti 1-5 dienas, 
o daugiau pensininkų (28 proc.) bei bedarbių (40 proc.) nei 
verslininkų (6,7 proc.) nurodė, kad jiems tenka laukti apie 
dvi savaites. Daugiau nei pusė respondentų teigė, kad kon-
sultacijos pas gydytoją specialistą (kardiologą ir neurolo-
gą) jiems tenka laukti ilgiau nei 30 dienų. Taip nurodo ir 
kiti autoriai [3,12]. 

Daugiau nei pusė apklaustųjų nurodė, kad gerai vertina 
gydytojų kvalifikacijas bei įstaigų darbą ir jiems apsilan-
kymo metu pakankamai skiria dėmesio gydytojas bei slau-
gytoja. Daugiau pacientų (97,7 proc.), kurių pajamos per 
2000 litų, nei pacientų (66 proc.), kurių pajamos iki 500 
litų, nurodė, kad gydytojas apsilankymo metu pakankamai 
jiems skiria dėmesio. Daugiau pacientų (93,2 proc.), ku-
rių pajamos per 2000 litų, nei pacientų (77,6 proc.), kurių 
pajamos iki 500 litų, nurodė, kad slaugytoja apsilankymo 
metu pakankamai jiems skiria dėmesio. Taip pat daugiau 
pacientų (92,9 proc.), kurių pajamos virš 2000 litų, nei 

pacientų (79,6 proc.), kurių pajamos iki 500 litų, nurodė, 
kad jiems gydytojas pakankamai suteikia informacijos apie 
jų ligą ir tolimesnį gydymą. Apibendrinus šiuos rezultatus 
galima teigti, jog žemesnes pajamas turintys respondentai 
sveikatos priežiūros įstaigų darbą vertina blogiau. Tokius 
skirtumus nurodo ir Regidor E., de Mateo S., Gutierrez-
Fisac JL., Fernandez de la Hoz K., Rodriguez C [9] ir kiti 
autoriai [18]. 

Tyrimo metu nustatyta, kad Poliklinikoje teikiamomis 
mokamomis paslaugomis dažniau naudojasi 41-60 metų 
amžiaus pacientai (57,6 proc.) nei jaunesni nei 20 metų 
amžiaus (42,9 proc.) ar vyresni nei 60 metų amžiaus (51,4 
proc) respondentai. Daugiau moterų (57,6 proc.) nei vyrų 
(42,9 proc.), aukščiausio lygio vadovų (61,9 proc.) nei 
bedarbių (40 proc.) ar studentų (46,7 proc.) nurodė, kad 
naudojasi mokamomis paslaugomis. Taip pat daugiau res-
pondentų, turinčių aukštąjį išsilavinimą (59,4 proc.), nei 
pacientų, turinčių vidurinį išsilavinimą (50,7 proc.), tei-
gė, kad naudojasi Poliklinikoje teikiamomis mokamomis 
paslaugomis. Dažniau mokamomis paslaugomis naudojasi 
respondentai (70,5 proc.), kurių pajamos per 2000 litų, nei 
pacientai (36,4 proc.), kurių pajamos iki 500 litų. 

Atlikus tyrimo analizę nustatyta, kad daugiau nei 50 
proc. respondentų nurodė, jog nepalankiai vertina Sveika-
tos reformos įdiegtą naujovę, kai vietoj vidaus ligų gydyto-
jų, gydytojo ginekologo ir gydytojo chirurgo reikia kreiptis 
į vieną – šeimos gydytoją. Panašius duomenis pateikė ir kiti 
autoriai [18]. Bet 66,7 proc. respondentų, kurių amžius iki 
20 metų, ir 57,1 proc. repondentų, kurių pajamos per 2000 
litų, nurodė, kad kaip tik palankiai vertina šią reformą.

 
Išvados
1. Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių respondentų, 

atsižvelgiant į jų lytį, amžių, užsiėmimą, išsilavinimą bei 
pajamas, nurodė, kad juos tenkina Poliklinikos bei Regis-
tratūros darbo laikas. Daugiau vyresnio nei jaunesnio am-
žiaus, pensininkų nei aukščiausio lygio vadovų, nurodė, 
kad prie Registratūros tenka laukti ilgiau nei 20 min. 

2. Dauguma pacientų nurodė, kad pas savo šeimos 
gydytoją tenka laukti apie savaitę. Daugiau aukščiausio 
lygio vadovų nei pensininkų ir bedarbių teigė, kad jiems 
tenka laukti 1-5 dienas, o daugiau pensininkų bei bedar-
bių nei verslininkų nurodė, kad jiems tenka laukti apie dvi 
savaites. Pas savo šeimos gydytoją greičiau patenka vy-
resnio nei jaunesnio amžiaus respondentai. Daugiau nei 
pusė respondentų teigė, kad konsultacijos pas kardiologą 
bei neurologą jiems tenka laukti ilgiau nei mėnesį, o pas 
akių gydytoją pacientams tenka laukti apie mėnesį. Pas 
gydytoją specialistą greičiau patenka jaunesnio, nei vy-
resnio amžiaus respondentai, didesnes (per 2000 litų) nei 

Pajamos
Ar Jums pakankamai 

dėmesio skiria 
slaugytoja apsilankymo 

metu? 

Iš viso

Taip Ne 100%
Iki 500 Lt 77,6% 22,4% 100%

501-1000 Lt 94% 6% 100%
1001-1500 Lt 91,9% 8,1% 100%
1501-2000 Lt 92,1% 7,9% 100%
Per 2000 Lt 93,2% 6,8% 100%

Pajamos
Kaip Jūs vertinate Sveikatos 
reformos įdiegtą naujovę, kai 
vietoj vidaus ligų, vaikų ligų 

gydytojų, gydytojo ginekologo ir 
gydytojo chirurgo reikia kreiptis į 

vieną - šeimos gydytoją? 

Iš viso

Palankiai Nepalankiai 100%
Iki 500 Lt 25% 75% 100%

501-1000 Lt 35,2% 64,8% 100%
1001-1500 Lt 39,8% 60,2% 100%
1501-2000 Lt 41,1% 58,9% 100%
Per 2000 Lt 57,1% 42,9% 100%

10 lentelė. Respondentų procentinis pasiskirstymas pagal 
pajamas, atsakant į klausimą, ar pakankamai dėmesio skiria 
slaugytoja apsilankymo metu
χ2=12,385   p=0,015

11 lentelė. Respondentų procentinis pasiskirstymas pagal paja-
mas, atsakant į klausimą, kaip vertinate Sveikatos reformos įdieg-
tą naujovę, kai vietoj vidaus ligų, vaikų ligų gydytojų, gydytojo 
ginekologo ir gydytojo chirurgo reikia kreiptis į vieną - šeimos 
gydytoją
χ2=10,197   p=0,037
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žemesnes (iki 500 litų) pajamas gaunantys respondentai.
3. Daugiau nei pusė apklaustųjų nurodė, kad gerai ver-

tina gydytojų kvalifikacijas ir jiems pakankamai dėmesio 
apsilankymo metu skiria gydytojas bei slaugytoja. Daugiau 
pacientų, kurių pajamos per 2000 litų, nei pacientų, kurių 
pajamos iki 500 litų, nurodė, kad gydytojas ir slaugytoja 
apsilankymo metu pakankamai jiems skiria dėmesio.

4. Poliklinikoje teikiamomis mokamomis paslaugomis 
daugiau naudojasi 41-60 metų amžiaus pacientai nei jau-
nesni nei 20 metų amžiaus ar vyresni nei 60 metų amžiaus 
respondentai. Daugiau moterų nei vyrų, aukščiausio lygio 
vadovų nei bedarbių ar studentų nurodė, kad naudojasi mo-
kamomis paslaugomis. Taip pat daugiau pacientų, turinčių 
aukštąjį išsilavinimą, nei pacientų, turinčių vidurinį išsila-
vinimą, bei respondentai, kurių pajamos per 2000 litų, nei 
pacientai, kurių pajamos iki 500 litų, teigė, kad naudojasi 
Poliklinikoje teikiamomis mokamomis paslaugomis.

5. Daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad per dve-
jus metus Poliklinikoje pagerėjo darbo organizavimas bei 
paslaugų kokybė. Taip pat dauguma apklaustųjų teigė, kad 
neketina keisti sveikatos priežiūros įstaigos. 

6. Dauguma respondentų nurodė, kad nepalankiai ver-
tina Sveikatos reformos įdiegtą naujovę, kai vietoj vidaus 
ligų gydytojų, gydytojo ginekologo ir gydytojo chirurgo 
reikia kreiptis į vieną – šeimos gydytoją. Bet dauguma res-
pondentų, kurių amžius iki 20 metų, ir repondentai, kurių 
pajamos per 2000 litų, nurodė, kad kaip tik palankiai ver-
tina šią reformą. 
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DIFFERENCES IN OPINIONS ABOUT HEALTH CARE 
SERVICES AMONGS PATIENTS OF DIFFERENT 

SOCIAL, ECONOMIC AND DIFFERENT BACKGROUND 
GROUPS IN VILNIUS ŠEŠKINĖS OUTPATIENT CLINIC

J. Kairys, R. Šturienė, M. Lamanauskaitė
Key words: primary health care, quality of health care, health 

care services accessibility, patient satisfaction, patient opinion, 
population socioeconomic groups.

Summary
The survey took place in October-December 2013. Every tenth 

patient over 18 years coming to the reception department of the 
clinic was invited to take part in the survey and fill in a questionnaire 
developed by the study team. 450 questionnaires were distributed, 
392 were returned, a response rate of  87,1 %.

The majority of respondents were satisfied with the working 
hours of the clinic: 07:00 – 20:00. A lower satisfaction about 
the working hours of the Outpatient clinic was expressed by 
respondents with income over 2000 LTL. Most respondents stated 
that the waiting time to see their physician is about a week. Most 
patients (30,7%) with higher education and respondents with 
income over 1501 LTL (32,7%) stated that the waiting time to see 
their physician is 1-5 day.  According to the most of the patients 
participated in the survey, they spent from 5 to 10 minutes in the 
register to visit physician. 

Correspondence to: relia@smc.lt

1 PRIEDAS
PATVIRTINTA Socialinių reikalų ir sveikatos departamento di-

rektoriaus 2012 m. rugsėjo 20 d įsakymu Nr. A15-1772

APKLAUSOS APIE AMBULATORINĖS ASMENS SVEI-
KATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIOJE ĮSTAI-
GOJE ANKETA

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas. 
Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reika-

lų ir sveikatos departamentas parengė apklausų anketas. Apklausos 
vykdomos visose Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos priežiūros 
įstaigose. Jų tikslas - sužinoti realią situaciją ir Jūsų nuomonę apie 
įstaigose teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Išanalizuoti ap-
klausos duomenys ir padarytos išvados bus naudojamos sveikatos 
priežiūros paslaugoms gerinti. Anketa yra anoniminė.

Atsakydami į anketos klausimus, prašome pažymėti atsakymą, 
kuris, Jūsų nuomone, labiausiai atspindi esamą situaciją (žymėjimo 
pavyzdys - □)

Dėkojame.
1. Ar Jus tenkina poliklinikos (centro) darbo laikas?
l. Taip □   2.Ne  □
2. Ar Jus tenkina registratūros darbas?
l. Taip □   2. Ne  □

3. Jei registratūros darbas netenkina, nurodykite priežastis:
1. Nepakankamai suteikia informacijos □
2.  Nemandagūs darbuotojai                     □
3.  Dažnai neranda asmens sveikatos istorijos 
    (kortelės)                         □
4.  Tenka ilgai laukti eilėje  □
5.  Nekompetentingai atlieka savo pareigas  □
4.  Kiek laiko tenka laukti registratūroje?
1.  5-10 min.                □
2.  11-20 min.  □
3.  Ilgiau kaip 20 min. □
4.  Laukti netenka □
5.  Kiek dienų tenka laukti vizitui pas savo šeimos (vidaus 

ligų) gydytoją?
1. 1-5 dienas   □
2.  apie savaitę               □
3.  apie 2 savaites          □
4.  ilgiau kaip 2 savaites  □
6. Kiek dienų teko laukti konsultacijai pas akių ligų gydy-

toją?
1. 1-5 dienas  □
2.  6-10 dienų  □
3.  11-20 dienų □
4.  21-30 dienų □
5.  ilgiau kaip 30 dienų □
7.  Kiek dienų teko laukti konsultacijai pas gydytoją neuro-

logą?
1. 1-5 dienas  □
2.  6-10 dienų  □
3.  11-20 dienų □
4.  21-30 dienų □
5.  ilgiau kaip 30 dienų □
8.  Kiek dienų teko laukti konsultacijai pas gydytoją kardio-

logą?
1.  1-5 dienas                □
2.  6-10 dienų  □
3.  11-20 dienų □
4.  21-30 dienų □
5.  ilgiau kaip 30 dienų  □
9.  Ar visada Jūsų asmens sveikatos istorija (kortelė) būna 

gydytojo kabinete, jei užsirašėte iš anksto arba lankotės pakar-
totinai dėl to paties susirgimo?

l.  Taip □    2. Ne □
10. Atvykus talonėlyje nurodytu laiku (užsiregistravus inter-

netu - registracijos laiku) pas gydytoją patenkate:
1.  Nurodytu (registracijos) laiku □
2.  Tenka laukti iki 15 min.  □
3.  Tenka laukti 15-30 min.  □
4.  Tenka laukti ilgiau nei 30 min. □
11.  Ar slaugytoja pakviečia Jus užeiti į kabinetą gydytojo 

priėmimui Jūsų registracijos laiku?
l. Taip  □
2.  Ne  □
2.  Įvairiai □ 
3.  Pacientai eilę sudaro patys □
12. Ar Jums pakankamai dėmesio skiria gydytojas apsilan-

kymo metu?
l. Taip □      2.Ne □
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13. Ar Jums pakankamai dėmesio skiria slaugytoja apsilan-

kymo metu?
l. Taip □      2. Ne □
14. Ar pakankamai informacijos suteikia gydytojas apie 

Jūsų ligą ir tolesnį gydymą?
l. Taip □      2.Ne □
15. Kaip vertinate poliklinikoje (centre) dirbančių gydytojų 

kvalifikaciją?
1. Gerai □; Patenkinamai    □; Blogai □
16. Ar naudojatės poliklinikoje (centre) teikiamomis moka-

momis paslaugomis?
1. Taip, bet retai   □ Taip, dažnai     □ Ne □
17. Ar yra tekę mokėti gydytojui grynais pinigais neoficia-

liai („į kišenę“)?
l. Taip □      2.Ne □
Jei į 17 klausimą atsakėte „taip“, prašome atsakyti į 18 ir 19 

klausimus.
18. Nurodykite neoficialaus mokėjimo priežastį:
1. Tikintis gauti geresnę (greitesnę) paslaugą   □
2. Norint gauti ar pratęsti nedarbingumo pažymė-
     jimą □
3. Mokėjau atsidėkodamas už kokybiškai suteiktą 
     paslaugą □
4. Gydytojo užuominos leido suprasti, kad reikia 
     susimokėti  □
5. Kita ____________
19. Kokio dydžio sumą mokėjote?
1. Iki 50 Lt      □
2. Nuo 50 iki 99 Lt    □
3. Nuo 100 iki 199 Lt    □
4. 200 Lt ir daugiau       □
20. Ar Jūs esate patenkintas poliklinikoje (centre) palaiko-

ma švara ir tvarka?
1. Patenkintas   □
2. Nelabai patenkintas   □
3. Nepatenkintas            □
21. Ar Jus tenkina oro temperatūra poliklinikos (centro) pa-

talpose?
l. Taip □      2. Ne □
Jūsų komentaras 
22. Ar yra tekę kreiptis į šios poliklinikos (centro) adminis-

traciją dėl problemų, kilusių bendraujant su aptarnaujančiu 
personalu (gydytojais, slaugytojomis, registratorėmis)?

l. Taip □        □
Jei į 22 klausimą atsakėte „taip“, prašome atsakyti į 23 klau-

simą.
23. Ar administracija padėjo išspręsti Jums rūpimą pro-

blemą?
1. Taip, padėjo nedelsiant □
2. Problemos sprendimą vilkino, tačiau išsprendė  □
3. Pasiūlymai dėl problemos sprendimo būdo manęs 
    netenkino  □
4. Problemos neišsprendė  □
24. Jūsų vertinimu, per pastaruosius dvejus metus poliklini-

koje (centre) darbo organizavimas ir teikiamų paslaugų kokybė:
1. Pagerėjo    □
2. Nepakito   □
3. Pablogėjo  □
25. Kaip Jūs vertinate Sveikatos reformos įdiegtą naujovę, 

kai vietoj vidaus ligų, vaikų ligų gydytojų, gydytojo ginekologo ir 
gydytojo chirurgo reikia kreiptis į vieną - šeimos gydytoją:

1. Palankiai (šeimos gydytojas yra geriau susipažinęs su visų 
šeimos narių sveikata, esant reikalui nukreipia pas reikiamą gydytoją 
specialistą) □

2. Nepalankiai (šeimos gydytojas negali buti toks pats geras spe-
cialistas kaip atskirose srityse besispecializuojantys gydytojai) □

26. Ar neketinate keisti sveikatos priežiūros įstaigos (prisi-
rašyti prie kitos poliklinikos)?

1. Ne, neketinu          □
2. Taip, ketinu pakeisti, nes netenkina teikiamų paslaugų spek-

tras:        □
3. Taip, ketinu pakeisti į arčiau gyvenamosios vietos esančią      

      □
4. Taip, ketinu pakeisti, nes esu nusivylęs šia įstaiga □
27. Ar rekomenduotumėte savo draugams ir pažįstamiems 

prisirašyti prie šios sveikatos priežiūros įstaigos?
l. Taip □      2. Ne □
Demografiniai klausimai (apibraukti skaičių)
A. Jūsų amžius:
1. iki 20 m. 
2. 20-40 m. 
3. 40-60 m. 
4. per 60 m.
B. Lytis:
1. vyras 2. moteris
C. Užsiėmimas:
1.   aukščiausio, vidutinio lygio vadovas 
2.   specialistas, tarnautojas 
3.   darbininkas 
4.   verslininkas 
5.   pensininkas  
6.   bedarbis 
7.   studentas, moksleivis  
8.   namų šeimininkė
D. Išsilavinimas:
1.   aukštasis/neb. Aukštasis 
2.   vidurinis/spec. Vidurinis 
3.   nebaigtas vidurinis
F. Pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį:
1. iki 500 Lt. 
2.  501-1000 Lt. 
3.  1001-1500 Lt. 
4.  1501-2000 Lt. 
5.   Per 2000 Lt.




